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Algemene gegevens
Naam onderneming
Spuistraat Gastvrij B.V.

31-12-2019
1

Gegevens onderneming
De onderneming is opgericht op 14 september 2012 en per datum faillissement
gevestigd aan de Herengracht 164-2A te Amsterdam.

31-12-2019
1

Activiteiten onderneming
Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel hield gefailleerde
zich bezig met de uitoefening van één of meerdere restaurants en/of bars en
alle bijkomende horeca en aanverw ante diensten. Dit stemt overeen met
mededelingen van het bestuur. Tot circa 11 september 2019 exploiteerde
gefailleerde het restaurant Dante in Amsterdam.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 2.233.247,00

€ 17.957,00

€ 278.561,00

2016

€ 2.175.847,00

€ -19.721,00

€ 240.188,00

2018

€ 1.937.884,00

€ -52.219,00

€ 241.715,00

Toelichting financiële gegevens

31-12-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Thans nog onbekend.

31-12-2019
1

Deze gegevens zijn afkomstig uit de administratie van gefailleerde.

02-04-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Thans nog onbekend. Hier w ordt nog onderzoek naar gedaan.

31-12-2019
1

Boedelsaldo
€ 5.118,00

31-12-2019
1

€ 5.370,95

02-04-2020
2

€ 5.677,61

24-09-2020
3

€ 5.677,61

22-12-2020
4

€ 5.677,61

22-03-2021
5

€ 5.677,61

22-06-2021
6

€ 5.223,86

21-09-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
3-12-2019

31-12-2019
1

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

02-04-2020
2

t/m
2-4-2020
van
3-4-2020

24-09-2020
3

t/m
22-9-2020
van
23-9-2020

22-12-2020
4

t/m
22-12-2020
van
23-12-2020

22-03-2021
5

t/m
22-3-2021
van
23-3-2021

22-06-2021
6

t/m
21-6-2021
van
22-6-2021

21-09-2021
7

t/m
20-9-2021
van
21-9-2021
t/m
24-12-2021

Bestede uren

28-12-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

14 uur 27 min

2

15 uur 24 min

3

2 uur 24 min

4

3 uur 0 min

5

5 uur 45 min

6

8 uur 3 min

7

4 uur 45 min

8

7 uur 21 min

totaal

61 uur 9 min

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.

31-12-2019
1

Per abuis is de een tijdsregistratie van 27 minuten op 26 november 2020 niet
meegenomen in de vorige verslagperiode. Dit is nu alsnog in het 5e verslag
verw erkt.

22-03-2021
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is de besloten
vennootschap Laatste B.V. De besloten vennootschappen W . Kuipers Groep
B.V. en Permeke B.V. zijn bestuurders van Laatste B.V. en beiden voor de
helft aandeelhouder. De heer W .H. Kuipers is bestuurder en enig
aandeelhouder van W . Kuipers Groep B.V. en de heer A.C. Permeke van
Permeke B.V.
De exploitatie van restaurant Dante door gefailleerde is rond 11 september
2019 gestaakt.
Gelijktijdig met het uitspreken van het faillissement van Spuistraat Gastvrij B.V.
is
ook het faillissement van Mokum Gastvrij B.V. uitgesproken.
Per abuis is in het openbaar verslag van Mokum Gastvrij B.V. opgenomen dat
die vennootschap restaurant Dante exploiteerde. Dit dient restaurant

31-12-2019
1

Herengracht te zijn.

1.2 Lopende procedures
Per datum faillissement w as gefailleerde betrokken bij één (incasso)
procedure.

31-12-2019
1

1.3 Verzekeringen
Volgens het bestuur zou hier geen sprake meer van zijn. Hier w ordt nog
onderzoek naar gedaan.

31-12-2019
1

Hier is de curator niet van gebleken.

02-04-2020
2

1.4 Huur
Volgens het bestuur zou hier geen sprake van zijn. Gefailleerde pachtte het
restaurant. De pachtovereenkomst w as reeds voorafgaand aan het
faillissement geëindigd. Hier doet de curator nog onderzoek naar.

31-12-2019
1

De pachtovereenkomst is voorafgaand aan het faillissement beëindigd. De
verpachter is op 2 september 2019 een kort geding gestart tot ontruiming in
verband met de ontstane achterstand in de betaling van de maandelijkse
pachtsommen. Op 9 september 2019 is vonnis gew ezen w aarin Gefailleerden
een termijn kregen van 8 dagen om te ontruimen, hetgeen ook is gebeurd.
Hiermee lijkt dit onderdeel te zijn afgerond.

22-03-2021
5

1.5 Oorzaak faillissement
Het betreft een eigen aanvraag.
Het betreft een eigen aanvraag. Over de oorzaak van het faillissement
verklaarde het bestuur samengevat dat in 2016/2017 een marktverandering
plaats vond op het gebied van het vinden van goed en loyaal personeel en
stijgende (loon)kosten. In 2018 daalde bovendien de omzet, mede als gevolg
van het door de Gemeente Amsterdam aangepaste terrasbeleid als gevolg
w aarvan w erd besloten om de terrasomvang van het restaurant te
verkleinen. Bovendien heeft het Spui langdurig te maken gehad met
w egopbrekingen als gevolg w aarvan de aanloop van klanten afnam.
Indien opportuun doet de curator nog onderzoek naar de oorzaak van het
faillissement.
Per abuis is de oorzaak van het faillissement in het verslag van Mokum Gastvrij
B.V. niet helemaal correct opgenomen. In dat geval nam de aanloop van
klanten af vanw ege een gevelrenovatie.

31-12-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Naar de curator begreep zijn alle arbeidsovereenkomsten vanw ege de
staking van de exploitatie van het restaurant voorafgaand aan het
faillissement beëindigd en/of overgenomen door de verpachter. Volgens het
bestuur zouden de voormalige w erknemers geen loonvorderingen meer
hebben.

Toelichting
Er zijn inderdaad geen loonvordering ter verificatie ingediend.

31-12-2019
1

21-09-2021
7

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
31-12-2019
1

Toelichting
Thans nog onbekend.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Bespreking met het bestuur, bestuderen correspondentie UW V. Dit onderdeel
lijkt hiermee te zijn afgerond.

31-12-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Onderzoek in het Kadaster heeft uitgew ezen dat hier geen sprake van is.

31-12-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek in het Kadaster en bespreking met het bestuur. Dit onderdeel is
hiermee afgerond.

3.3 Bedrijfsmiddelen

31-12-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Blijkens mededelingen van het bestuur w erden alle bedrijfsmiddelen gepacht
onder de pachtovereenkomst. De curator is ook nog niet anders gebleken.

31-12-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover opportuun oefent de curator het bodemvoorrecht van de fiscus
uit.

31-12-2019
1

Inmiddels is gebleken dat het uitoefenen van het bodemvoorrecht niet mogelijk
en/of opportuun is.

21-09-2021
7

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Bespreking met het bestuur en contact met geïnteresseerde opkoper.

31-12-2019
1

Geen w erkzaamheden aangezien dit onderdeel is afgerond.

21-09-2021
7

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Blijkens mededelingen van het bestuur is hier geen sprake van. De curator is
ook nog niet anders gebleken.

31-12-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Bespreking met het bestuur.

31-12-2019
1

Geen w erkzaamheden aangezien dit onderdeel is afgerond.

21-09-2021
7

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting andere activa
Volgens mededelingen van het bestuur is hier geen sprake van. Bijvoorbeeld
de naam van het restaurant, de w ebsite, etc. w aren/zijn volgens het bestuur
eigendom van de verpachter.

31-12-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Bespreking met het bestuur.

31-12-2019
1

Geen w erkzaamheden aangezien dit onderdeel is afgerond.

21-09-2021
7

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Gefailleerde heeft enkele kleinere
handelsdebiteuren

€ 674,35

€ 252,95

totaal

€ 674,35

€ 252,95

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteuren zullen in de aankomende verslagperiode w orden
aangeschreven.

31-12-2019
1

De debiteuren zijn aangeschreven en tot op heden is een bedrag van EUR
252,95 voldaan. In de aankomende verslagperiode zal de debiteurenincasso
verder w orden opgepakt.

02-04-2020
2

De debiteurenincasso zal in de aankomende verslagperiode w orden afgerond.

24-09-2020
3

De debiteurenincasso zal in de aankomende verslagperiode definitief w orden
afgerond.

22-12-2020
4

Tijdens de afgelopen verslagperiode zijn er geen betalingen van debiteuren
ontvangen. De debiteuren zijn nogmaals verzocht om over te gaan tot
betaling.

22-03-2021
5

De debiteuren zijn, ondanks dat zij daartoe zijn gesommeerd, in de afgelopen
verslagperiode niet overgegaan tot betaling. Gelet op de zeer beperkte hoogte
van de vorderingen zal de curator geen verdere maatregelen te nemen om de
vorderingen te incasseren.

22-06-2021
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bespreking met het bestuur.

31-12-2019
1

Onderzoek openstaande facturen, correspondentie debiteuren en telefonisch
overleg met één debiteur.

02-04-2020
2

Debiteurenincasso voortzetten.

22-03-2021
5

Afronden debiteurenincasso.

22-06-2021
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankierde bij ABN Amro Bank. ABN heeft geen vordering op
gefailleerde. Het bestuur heeft in de periode voorafgaand aan het
faillissement het creditsaldo overgeboekt naar een derde bankrekening en na
datum faillissement in overleg met de curator uit eigen bew eging
overgemaakt naar de boedelrekening.

31-12-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
In afw achting van overige betalingen van debiteuren is de bankrekening van
gefailleerde nog niet opgeheven. Na afronding van de debiteurenincasso zal
de curator de ABN Amro Bank verzoeken de rekening van gefailleerde op te
heffen.

22-03-2021
5

€ 0,00

22-06-2021
6

Toelichting vordering van bank(en)
De ABN Amro Bank is verzocht de bankrekening van gefailleerde op te heffen.
Dit is gebeurd en de curator heeft daarvan een bevestiging ontvangen.

Toelichting vordering van bank(en)
Door de opheffing van de ABN AMRO bankrekening is een bedrag ter hoogte
van € 306,66 op de boedelrekening van gefailleerde ontvangen. Hiermee is dit
onderdeel afgesloten.

Toelichting vordering van bank(en)
De bankafschriften van voor faillissement zijn nader bestudeerd in het kader
van het rechtmatigheidsonderzoek – hier zal nader op w orden ingegaan bij
7. Rechtmatigheid.

21-09-2021
7

28-12-2021
8

5.2 Leasecontracten
Voor zover de curator bekend niet van toepassing.

31-12-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover de curator bekend is hier geen sprake van.

31-12-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Zie paragraaf 5.3.

31-12-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Voor zover de curator bekend is hier geen sprake van.

31-12-2019
1

5.6 Retentierechten
Voor zover de curator bekend is hier geen sprake van.

31-12-2019
1

5.7 Reclamerechten
Voor zover de curator bekend is hier geen sprake van.

31-12-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

31-12-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Bankenmailing, correspondentie met ABN Amro Bank, bestuderen
bankafschriften. Dit onderdeel lijkt hiermee te zijn afgerond.

31-12-2019
1

Bestuderen bankafschriften, contact ABN in verband met onverschuldigde
betaling (zie paragraaf 8).

02-04-2020
2

Correspondentie ABN in de vorm van bankafschriften. De curator verw acht
geen betalingen meer te ontvangen en zal ABN verzoeken om de bankrekening
op te heffen.

24-09-2020
3

De curator verw acht geen inkomende betalingen op deze bankrekening en zal
ABN verzoeken de bankrekening op te heffen met het eventuele creditsaldo
over te maken naar de boedelrekening.

22-12-2020
4

Na betaling door de laatste debiteuren zal de ABN Amro Bank verzocht w orden
om de bankrekening van gefailleerde op te heffen. Indien er een positief saldo
op deze rekening staat, zal verzocht w orden deze over te maken naar de
boedelrekening.

22-03-2021
5

Bankrekening van gefailleerde opheffen. Dit onderdeel is daarmee afgerond.

22-06-2021
6

De bankrekening van is gefailleerde opgeheven en het resterende saldo is op
de boedelrekening ontvangen. Hiermee is dit onderdeel afgerond.

21-09-2021
7

Nader onderzoek bankmutaties.

28-12-2021
8

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van gefailleerde w aren reeds voor datum faillissement
gestaakt. Het voortzetten van de onderneming is dan ook niet aan de orde.

31-12-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

31-12-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Bespreking met het bestuur.

31-12-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De activiteiten van gefailleerde w aren reeds voor datum faillissement
gestaakt. Van het doorstarten van de activiteiten van de onderneming kan
dan ook geen sprake zijn. Het restaurant w ordt door een derde
geëxploiteerd.

31-12-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

31-12-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

31-12-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

31-12-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Bespreking met het bestuur.

31-12-2019
1

Geen. Dit onderdeel is afgerond.

02-04-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Het bestuur heeft aan de curator verklaard dat de administratie is bijgew erkt
en op orde is. Of aan de boekhoudplicht is voldaan dient de curator nog te
onderzoeken, maar vooralsnog maakt de veilig gestelde administratie een
verzorgde en complete indruk.

31-12-2019
1

Van de accountant van gefailleerde zijn diverse digitale administratieve
bescheiden ontvangen, w aaronder jaarrekeningen, kolommenbalansen,
grootboekrekeningen, facturen, etc. Ook deze stukken maken een verzorgde
en complete indruk.

02-04-2020
2

In de aankomende verslagperiode zal w orden aangevangen met het
administratieonderzoek.

24-09-2020
3

De curator is aangevangen met het administratieonderzoek en zal (indien dat
noodzakelijk blijkt te zijn) opkomende vragen aan het bestuur voorleggen.

22-12-2020
4

De curator overw eegt om de komende verslagperiode tezamen met een
accountant de administratie nader bestuderen. Afhankelijk van het resultaat
dit onderzoek, zal de curator (indien dit noodzakelijk blijkt te zijn) aanvullende
vragen voorleggen aan de bestuurders.

22-03-2021
5

De curator heeft een accountant ingeschakeld om de administratie nader te
laten onderzoeken. Uit het onderzoek zijn een aanvullende vragen gerezen die
de curator (vrijw el) gelijktijdig met indiening van dit verslag aan de
bestuurders heeft voorgelegd.

22-06-2021
6

De bestuurders hebben de vragen die de curator in de vorige verslagperiode
aan hen heeft voorgelegd beantw oord. Naar aanleiding van deze reactie heeft
de curator aanvullende vragen gesteld. De curator is in afw achting van de
reactie van de bestuurders.

21-09-2021
7

Opnieuw heeft de curator, naar aanleiding van de reactie van de bestuurders
en nader onderzoek van de administratie, aanvullende vragen/voorlopige
conclusies aan de bestuurders voorgelegd. De bestuurders hebben een
advocaat in de arm genomen en toegezegd begin 2022 nader inhoudelijk te
zullen (laten) reageren.

28-12-2021
8

7.2 Depot jaarrekeningen
Aan de deponeringsplicht is voldaan.

31-12-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Hier w ordt nog onderzoek naar gedaan, maar vermoedelijk w as voor
gefailleerde geen goedkeuringsverklaring vereist.

31-12-2019
1

Dit is voor gefailleerde niet van toepassing.

22-12-2020
4

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hier w ordt nog onderzoek naar gedaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

31-12-2019
1

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

Toelichting
De curator overw eegt om de komende verslagperiode de opdracht te geven
aan een accountant om de administratie tezamen met de curator nader te
bestuderen, zie ook hiervoor bij paragraaf 7.1 van dit verslag. Afhankelijk van
het resultaat dit onderzoek, zal de curator (indien dit noodzakelijk blijkt te zijn)
aanvullende vragen voorleggen aan de bestuurders. De curator verw acht in de
komende verslagperiode de vraag of er sprake is gew eest van onbehoorlijk
bestuur te kunnen beantw oorden.

Toelichting
De curator heeft een accountant opdracht gegeven om de administratie nader
te laten onderzoeken. Uit het onderzoek zijn een aanvullende vragen gerezen
die de curator, (vrijw el) gelijktijdig met indiening van dit verslag, aan de
bestuurders heeft voorgelegd. Na bestudering van de reactie van de
bestuurders op deze vragen verw acht de curator te kunnen beoordelen of er
sprake is gew eest van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
De bestuurders hebben de vragen die de curator in de vorige verslagperiode
aan hen heeft voorgelegd beantw oord. Naar aanleiding van deze reactie heeft
de curator aanvullende vragen gesteld. De curator is in afw achting van de
reactie van de bestuurders. Na ontvangst en bestudering van deze reactie
verw acht de curator te kunnen beoordelen of er sprake is gew eest van
onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
De curator heeft dit nog in onderzoek. Opnieuw heeft de curator, naar
aanleiding van de reactie van de bestuurders en nader onderzoek van de
administratie, aanvullende vragen/voorlopige conclusies aan de bestuurders
voorgelegd. De bestuurders hebben een advocaat in de arm genomen en
toegezegd begin 2022 nader inhoudelijk te zullen (laten) reageren.

7.6 Paulianeus handelen

31-12-2019
1

22-03-2021
5

22-06-2021
6

21-09-2021
7

28-12-2021
8

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

31-12-2019
1

Toelichting
Hier doet de curator nog onderzoek naar
In onderzoek

24-09-2020
3

Toelichting
In de aankomende verslagperiode zal het onderzoek hiernaar verder w orden
opgepakt.

Toelichting
De curator heeft dit in onderzoek en verw acht in de komende periode meer
duidelijkheid over te kunnen geven over paulianeus handelen.
In onderzoek

22-12-2020
4

22-03-2021
5

Toelichting
De curator overw eegt om de komende verslagperiode de opdracht te geven
aan een accountant om de administratie tezamen met de curator nader te
bestuderen, zie ook hiervoor bij paragraaf 7.1 van dit verslag. Afhankelijk van
het resultaat dit onderzoek, zal de curator (indien dit noodzakelijk blijkt te zijn)
aanvullende vragen voorleggen aan de bestuurders. De curator verw acht in de
komende verslagperiode de vraag of er sprake is gew eest van paulianeus
handelen te kunnen beantw oorden.
In onderzoek

22-06-2021
6

Toelichting
De curator heeft een accountant opdracht gegeven om de administratie nader
te laten onderzoeken. Uit het onderzoek zijn een aanvullende vragen gerezen
die de curator, (vrijw el) gelijktijdig met indiening van dit verslag, aan de
bestuurders heeft voorgelegd. Na bestudering van de reactie van de
bestuurders op deze vragen verw acht de curator te kunnen beoordelen of er
sprake is gew eest van paulianeus handelen.
In onderzoek
Toelichting
De bestuurders hebben de vragen die de curator in de vorige verslagperiode
aan hen heeft voorgelegd beantw oord. Naar aanleiding van deze reactie heeft
de curator aanvullende vragen gesteld. De curator is in afw achting van de
reactie van de bestuurders. Na ontvangst en bestudering van deze reactie
verw acht de curator te kunnen beoordelen of er sprake is gew eest van
paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

21-09-2021
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator overw eegt om de komende verslagperiode de opdracht te geven
aan een accountant om de administratie tezamen met de curator nader te
bestuderen, zie ook hiervoor bij paragraaf 7.1 van dit verslag. Afhankelijk van
het resultaat dit onderzoek, zal de curator (indien dit noodzakelijk blijkt te zijn)
aanvullende vragen voorleggen aan de bestuurders. De curator verw acht in de
komende verslagperiode de vraag of er sprake is gew eest van rechtmatig
handelen te kunnen beantw oorden.

22-03-2021
5

De curator heeft een accountant opdracht gegeven om de administratie nader
te laten onderzoeken. Uit het onderzoek zijn een aanvullende vragen gerezen
die de curator, (vrijw el) gelijktijdig met indiening van dit verslag, aan de
bestuurders heeft voorgelegd. Na bestudering van de reactie van de
bestuurders op deze vragen verw acht de curator te kunnen beoordelen of er
sprake is gew eest van rechtmatig handelen.

22-06-2021
6

De bestuurders hebben de vragen die de curator in de vorige verslagperiode
aan hen heeft voorgelegd beantw oord. Naar aanleiding van deze reactie heeft
de curator aanvullende vragen gesteld. De curator is in afw achting van de
reactie van de bestuurders. Na ontvangst en bestudering van deze reactie
verw acht de curator te kunnen beoordelen of er sprake is gew eest van
rechtmatig handelen.

21-09-2021
7

Naar aanleiding van de reactie van de bestuurder en een nadere bestudering
van de administratie, heeft de curator de bestuurders een voorlopige
conclusie voorgelegd met het verzoek om hierop inhoudelijk te reageren.
Deze voorlopige conclusie luidt dat er mogelijk sprake is van paulianeuze
transacties voorafgaand aan het faillissement. De bestuurders hebben zich
tot een advocaat gew end en toegezegd begin 2022 nader inhoudelijk te
zullen (laten) reageren.

28-12-2021
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veiligstellen administratie, bestuderen handelsregister Kamer van
Koophandel, bespreking met het bestuur.

31-12-2019
1

Contact accountant, eerste bestudering administratie.

02-04-2020
2

Geen.

24-09-2020
3

Bestuderen administratie.

22-12-2020
4

Bestuderen administratie en overleg met accountant over nader (laten)
bestuderen administratie.

22-03-2021
5

Nadere bestudering administratie, nader onderzoek en overleg met accountant
over onderzoeksresultaten en aanvullende vragen voorleggen aan
bestuurders.

22-06-2021
6

Bestuderen reactie bestuurders en voorleggen aanvullende vragen.

21-09-2021
7

Bestuderen administratie, beoordeling reactie bestuurders en
correspondentie met (advocaat van) bestuurders.

28-12-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Vooralsnog lijkt slechts rekening te moeten w orden gehouden met het salaris
curator.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode w erd een bedrag van EUR 4.200,00 ontvangen
op de bankrekening die door gefailleerde w erd aangehouden bij ABN AMRO
Bank. Dit bedrag w as afkomstig van een partij die jaarlijks een nieuw jaarsdiner
organiseerde in restaurant Dante (w at tot 11 september 2019 door
gefailleerde w erd geëxploiteerd).
Door en namens deze partij is contact opgenomen met de curator met de
mededeling dat dit bedrag had moeten w orden voldaan aan de nieuw e
exploitant van het restaurant. Het betrof aldus voornoemde partij derhalve
een onverschuldigde betaling.
De curator heeft zorgvuldig onderzoek verricht naar de grondslag van de

31-12-2019
1

02-04-2020
2

betaling en de omstandigheden van het geval en deze crediteur gekw alificeerd
als preferente boedelcrediteur. De bank is dan ook verzocht om voornoemd
bedrag terug te storten.

Toelichting
De onverschuldigde betaling van EUR 4.200,00 is terug overgemaakt naar de
desbetreffende preferente boedelcrediteur.

Toelichting
De door de curator ingeschakelde accountant om de administratie nader te
beoordelen is een boedelcrediteur. De factuur van de accountant is in de
afgelopen verslagperiode voldaan.

24-09-2020
3

21-09-2021
7

Daarnaast dient tot op heden slechts rekening gehouden te w orden met het
salaris curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De hoogte van de vordering van de Belastingdienst is thans nog onbekend.
€ 0,00

31-12-2019
1

02-04-2020
2

Toelichting
Vooralsnog is hier niet van gebleken.
€ 38.933,00

24-09-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Hier lijkt geen sprake van te zijn.
€ 3.805,00

31-12-2019
1

02-04-2020
2

Toelichting
Vooralsnog is hier niet van gebleken.
€ 0,00
Toelichting
in het voorgaande verslag is per abuis een bedrag van EUR 3.805,00
opgenomen. Dit dient EUR 0,00 te zijn.

8.4 Andere pref. crediteuren

24-09-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Hier lijkt geen sprake van te zijn.
€ 0,00

31-12-2019
1

02-04-2020
2

Toelichting
Vooralsnog is hier niet van gebleken.

Toelichting
Hier is geen sprake van.

24-09-2020
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
30

31-12-2019
1

Toelichting

25

02-04-2020
2

Toelichting
Tot op heden hebben 25 concurrente crediteuren vorderingen ter verificatie
ingediend.
25

24-09-2020
3

Toelichting
Tot op heden hebben 25 concurrente crediteuren vorderingen ter verificatie
ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 350.000,00

31-12-2019
1

Toelichting
Tot op heden is een bedrag van EUR 266.413,14 geadministreerd op de lijst
van voorlopig erkende crediteuren.

€ 286.627,89

02-04-2020
2

Toelichting
Dit bedrag w ordt vertegenw oordigd door voornoemde 25 concurrente
crediteuren.
€ 308.433,76
Toelichting
Dit bedrag w ordt vertegenw oordigd door voornoemde 25 concurrente
crediteuren.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

24-09-2020
3

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

31-12-2019
1

Hier zijn thans nog geen uitspraken over te doen.

02-04-2020
2

Hier zijn thans nog geen uitspraken over te doen.

24-09-2020
3

Daar valt in dit stadium nog geen uitspraak over te doen.

22-12-2020
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, opstellen crediteurenlijst, correspondentie met
crediteuren, etc

31-12-2019
1

Correspondentie met crediteuren, bijw erken crediteurenlijst en financieel
verslag, contact ABN, contact preferente boedelcrediteur vanw ege
onverschuldigde betaling.

02-04-2020
2

Correspondentie met crediteuren, bezw aar maken tegen aanslagen BD,
bijw erken crediteurenlijst en financieel verslag.

24-09-2020
3

Voldoen factuur accountant.

21-09-2021
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Gefailleerde w as/is als gedaagde partij betrokken bij één incassoprocedure. De
w ederpartij van gefailleerde is Miedema & Zoon B.V.

31-12-2019
1

9.2 Aard procedures
Incasso

31-12-2019
1

9.3 Stand procedures
De procedure is ex artikel 29 Fw van rechtsw ege geschorst.

31-12-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Bespreking met het bestuur, correspondentie rechtbank.

31-12-2019
1

Correspondentie rechtbank en bestuur. Dit onderdeel lijkt hiermee te zijn
afgew ikkeld.

02-04-2020
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
verslagperiode richten op:
- het veiligstellen van de overige administratie;
- het doen van onderzoek naar de beëindiging van de pachtovereenkomst; en
- de incasso van de debiteuren.

31-12-2019
1

Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
verslagperiode richten op:
- het bestuderen van de administratie;
- het doen van onderzoek naar de beëindiging van de pachtovereenkomst; en
- de afronding van de incasso van de debiteuren.

02-04-2020
2

Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
verslagperiode richten op:
- het beoordelen van de administratie;
- het doen van onderzoek naar de beëindiging van de pachtovereenkomst; en
- de afronding van de incasso van de debiteuren.

24-09-2020
3

Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
verslagperiode richten op:
- verder beoordelen administratie;
- verder onderzoek (beëindiging) pachtovereenkomst;

22-12-2020
4

Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
verslagperiode richten op:
- afronden debiteurenincasso; en
- voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

22-03-2021
5

Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich de komende
periode richten op:
- het voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek.

22-06-2021
6

Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich de komende
periode richten op:

21-09-2021
7

- het voortzetten en (indien mogelijk) afronden van het
rechtmatigheidsonderzoek. De curator is hiervoor afhankelijk van de reactie
van de bestuurders.
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de komende tijd
(voornamelijk) richten op:
- het voortzetten en (voor zover mogelijk) afronden van het
rechtmatigheidsonderzoek (w aaronder ook het onderzoek naar de mogelijke
paulianeuze transacties w ordt begrepen).

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

28-12-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator streeft naar afw ikkeling op de korst mogelijke termijn.

31-12-2019
1

De curator streeft naar afw ikkeling op de korst mogelijke termijn.

02-04-2020
2

De curator streeft naar afw ikkeling op de korst mogelijke termijn.

24-09-2020
3

De curator streeft naar een afw ikkeling op de korst mogelijke termijn.

22-12-2020
4

De curator streeft naar een afw ikkeling op de korst mogelijke termijn.

22-03-2021
5

De curator streeft naar een afw ikkeling op de kortst mogelijke termijn. Daarbij
geldt dat zij mede afhankelijk zal zijn van de reactietermijn van de
bestuurders.

22-06-2021
6

De curator streeft naar een afw ikkeling op de kortst mogelijke termijn. Daarbij
geldt dat zij mede afhankelijk is van de reactie termijn van de bestuurders.

21-09-2021
7

De curator streeft naar een afw ikkeling op de kortst mogelijke termijn.
Daarbij is de curator afhankelijk van onder meer de uitkomst van het
rechtmatigheidsonderzoek en de reactie termijn van de betrokken partijen.

28-12-2021
8

10.3 Indiening volgend verslag
24-3-2022

10.4 Werkzaamheden overig

28-12-2021
8

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen openbaar verslag, correspondentie met de rechter-commissaris.

31-12-2019
1

Opstellen openbaar verslag

02-04-2020
2

Opstellen openbaar verslag

24-09-2020
3

Opstellen openbaar verslag.

22-12-2020
4

Opstellen openbaar verslag.

22-03-2021
5

Opstellen openbaar verslag en financieel verslag.

22-06-2021
6

Opstellen openbaar verslag en financieel verslag.

21-09-2021
7

Opstellen openbaar verslag en financieel verslag.

28-12-2021
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Bijlagen
Bijlagen

