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Algemene gegevens
Naam onderneming
G&W Group B.V. (hierna: “G&W ”)

18-05-2020
1

Gegevens onderneming
G&W Group B.V., tevens handelend onder de namen Van W onderen
Stroopw afels en Van W onderen Frieten, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 68941706, statutair gevestigd te gemeente
Amsterdam, vestigingsadres: 1013 BG Amsterdam, Nieuw e Hemw eg 14 G, met
nevenvestiging Van W onderen Frieten: 1016 GJ Amsterdam, Runstraat 1 en
met nevenvestigingen Van W onderen Stroopw afels: 1012 HX Amsterdam,
Kalverstraat 190, 1016 AM Amsterdam, Gasthuismolensteeg 3, 1017 DB
Amsterdam, Nieuw e Spiegelstraat 11 A, 1017 PA Amsterdam, Leidsestraat 12,
1016 HN Amsterdam, Prinsengracht 455 en 3511 BG Utrecht, Vredenburg 157.

18-05-2020
1

Activiteiten onderneming
G&W exploiteerde een onderneming die zich bezig hield met de verkoop van
verse en voorverpakte stroopw afels en andere zoete lekkernijen. Daarnaast
exploiteerde G&W een frituur.

Financiële gegevens

18-05-2020
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 218.239,08

€ -15.708,18

€ 63.335,91

2018

€ 1.086.838,25

€ 135.790,29

€ 325.786,88

2019

€ 2.270.536,62

€ -48.077,43

€ 690.478,55

2020

€ 398.721,40

€ -105.366,27

€ 661.731,47

Toelichting financiële gegevens
2017 betreft het jaar van oprichting d.d. 12 juni 2017.
De hierboven genoemde bedragen zijn afkomstig uit de balansen en de
verlies- en w instrekeningen die door de curator verkregen zijn uit de
boekhouding die via Exact Online w erd bijgehouden.

18-05-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Onbekend.

18-05-2020
1

Boedelsaldo
€ 7.633,54

18-05-2020
1

€ 59.778,86

18-08-2020
2

€ 14.687,55

18-11-2020
3

Verslagperiode

Verslagperiode
van
7-4-2020

18-05-2020
1

t/m
7-5-2020
van
8-5-2020

18-08-2020
2

t/m
15-8-2020
van
16-8-2020

18-11-2020
3

t/m
15-11-2020
van
16-11-2020

18-02-2021
4

t/m
15-2-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

137 uur 48 min

2

149 uur 48 min

3

24 uur 24 min

4

47 uur 18 min

totaal

359 uur 18 min

Toelichting bestede uren
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

18-05-2020
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G&W is op 12 juni 2017 opgericht en exploiteerde onder de naam Van
W onderen Stroopw afels w inkels w aarin verse en voorverpakte stroopw afels
en andere zoete lekkernijen w erden verkocht. In eerste instantie is begonnen
met één w inkel in de Kalverstraat te Amsterdam en kort daarna is uitgebreid
met uiteindelijk vier extra w inkels in het centrum van Amsterdam en één w inkel
in de binnenstad van Utrecht. Daarnaast is G&W onder de naam Van
W onderen Frieten een frituurzaak gaan exploiteren die eveneens in het
centrum van Amsterdam w as gevestigd.

18-05-2020
1

Proudly Ventures B.V. en de heer Y.S.J. Gautam zijn de bestuurders van G&W .
Bestuurder van Proudly Ventures B.V. is de heer C.M. van W onderen.
De aandelen in het geplaatste kapitaal van G&W w orden gehouden door
Proudly Ventures B.V., de vennootschap naar Belgisch recht S&G Group C.V.
alsmede de vennootschap naar Belgisch recht Star Group N.V.
Zaakvoerder van S&G Group N.V. is de heer Y.S.L. Gautam. Bestuurder van Star
Group N.V. is de heer V. Gautam.

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend, w as G&W op datum uitspraak faillissement bij
een zestal procedures betrokken.

18-05-2020
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Drie van die procedures betroffen bezw aarprocedures tegen een door de
gemeente Amsterdam genomen handhavingsbesluit in het kader van de
benodigde exploitatievergunning. W egens een gebrek aan belang zijn deze
bezw aren ingetrokken.
Bij een vierde procedure w as G&W als derde betrokken, nu een omw onende
bezw aar heeft aangetekend tegen de aan G&W verstrekte
exploitatievergunning. De curator heeft de rechtbank laten w eten de positie
van de derde-belanghebbende te zullen overnemen teneinde verder te kunnen
onderzoeken of verkoop van die vergunning mogelijk is voor zover het
bezw aar w ordt afgew ezen.
Daarnaast is G&W betrokken bij een tw eetal procedures die door verschillende
crediteuren zijn aangespannen. In één procedure zal naar verw achting op 15
mei 2020 vonnis w orden gew ezen. De curator zal in de andere procedure niet
verschijnen en deze procedure zal w orden geroyeerd.
Voorts is de curator bekend geraakt met een zevende procedure w aarin G&W
betrokken w as. Het betreft een procedure die is aangespannen door de
verhuurder van één van de door G&W gehuurde ruimtes in verband met
achterstallige huurpenningen. Abusievelijk is de curator door eiser en de
rechtbank in deze procedure als partij aangemerkt zonder behoorlijk daartoe
te zijn opgeroepen. W egens een gebrek aan belang zal de curator niet alsnog
verschijnen en heeft hij de rechtbank verzocht het vonnis aan te passen. De
advocaat van eiser heeft reeds laten w eten de vordering in het faillissement in
te dienen conform de w ettelijke rangorde en zich voor het overige te richten
tot de bestuurders van G&W die eveneens in deze procedure zijn gedagvaard.

1.3 Verzekeringen

18-08-2020
2

1.3 Verzekeringen
De verzekeringsmaatschappij en de tussenpersoon zijn aangeschreven. De
curator is in afw achting van informatie.

18-05-2020
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De verzekeringen zijn per datum faillissement beëindigd.

18-11-2020
3

1.4 Huur
Op datum uitspraak faillissement huurde G&W in ieder geval zes panden in
Amsterdam en Utrecht. De huurovereenkomst ten aanzien van de Runstraat
zou reeds voorafgaand aan het faillissement zijn geëindigd. Deze
huurovereenkomsten zijn door de curator voor zover vereist opgezegd.

18-05-2020
1

De huurovereenkomst ten aanzien van het pand aan de Klaverstraat zou
volgens de bestuurder en de verhuurder op naam staan van Proudly Ventures
B.V. De curator heeft in de administratie echter een ondertekende
huurovereenkomst aangetroffen die na vervulling van een daartoe gestelde
voorw aarde G&W Group B.V. als huurder aanw ijst. Dit punt zal nader w orden
onderzocht teneinde te bezien of indeplaatsstelling mogelijk is.
Zie 6.4 en verder voor verdere informatie over het bovenstaande.

1.5 Oorzaak faillissement

18-08-2020
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1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur heeft omtrent de oorzaken van het faillissement het volgende
verklaard.
G&W is gestart met de exploitatie van één w inkel in 2017 en heeft w egens het
succes van de eerste w inkel vervolgens het aantal w inkels uitgebreid. Deze
uitbreiding vergde nieuw e investeringen, bracht aanzienlijk hogere kosten met
zich (w aaronder personeelskosten en huurkosten inclusief vooruitbetaling van
aanzienlijke w aarborgsommen). De klandizie van de w inkels w erd
voornamelijk verkregen van passanten.
Ondertussen ontstond er ten aanzien van een aantal vestigingen een geschil
met de gemeente Amsterdam in het kader van het type exploitatie en de aan
de betreffende locatie toegekende bestemming in het bestemmingsplan. De
gemeente Amsterdam beschouw de bereiding van verse stroopw afels als
fastfood. Deze vorm van exploitatie dient te w orden aangemerkt als “horeca
1”, hetgeen in strijd zou zijn met de geldende bestemming “Centrum-2”. Bij
besluit van 26 april 2018 is door het college aan G&W een last onder
bestuursdw ang opgelegd om de exploitatie van het horecabedrijf te staken en
gestaakt te houden.
G&W heeft daarop de exploitatie van de stroopw afelw inkels aangepast door
onder meer stoeltjes te verw ijderen en stroopw afels niet langer in servetten
uit te geven maar in gesloten kartonnen doosjes. Tegelijkertijd heeft zij
bezw aar gemaakt tegen het hierboven genoemde besluit van het college. Dit
bezw aar is op 28 februari 2019 ongegrond verklaard. Tegen dit besluit is door
G&W beroep ingesteld bij de rechtbank, w elk beroep eveneens ongegrond is
verklaard. Tot slot heeft de Raad van State op 4 maart 2020 het tegen het
vonnis van de rechtbank ingestelde hoger beroep ongegrond verklaard en de
aangevallen uitspraak bevestigd. Dien ten gevolg heeft G&W de w inkels die
geen exploitatievergunning hadden begin maart 2020 moeten sluiten.
Na de sluiting van de w inkels – die w at G&W betreft tijdelijk zou zijn – w as
G&W voornemens om met de gemeente Amsterdam in overleg te treden over
de voorw aarden en kaders w aarbinnen de gehuurde ruimtes eventueel w el
geëxploiteerd konden w orden. De uitbraak van het COVID-19 virus heeft
hieraan echter in de w eg gestaan.
Als gevolg van de w ereldw ijde uitbraak van het COVID-19 virus alsmede het
slechte w eer in januari en februari 2020, bleven relatief veel dagjesmensen en
toeristen w eg uit de binnenstad van Amsterdam. De omzet bleef daardoor
achter ten aanzien van 2019. De maanden maart en april zouden het begin
van het seizoen 2020 voor G&W moeten inluiden. W anneer echter medio maart
2020 door de overheid de eerste zogenaamde Corona-maatregelen w erden
aangekondigd als gevolg w aarvan de dagjesmensen, toeristen en overige
passanten structureel en volgens de verw achting voor lange tijd w eg zouden
blijven, kw am daarmee enig uitzicht op voortzetting van de onderneming te
vervallen. De omzet viel terug tot nihil, terw ijl het merendeel van de kosten
door bleef lopen. Met een schuldenlast van bij benadering EUR 679.000, een
vordering op een Belgische vennootschap van bij benadering EUR 350.000
(volgens de administratie eerder EUR 250.000) die oninbaar zou zijn en geen
althans onvoldoende financiële reserves, heeft het bestuur zich genoodzaakt
gezien het faillissement van G&W aan te vragen.
De bovenstaande verklaring van het bestuur omtrent de oorzaken van het
faillissement komen de curator niet onaannemelijk voor.

18-05-2020
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
99

18-05-2020
1

Toelichting
De meeste arbeidsovereenkomsten zijn voor bepaalde tijd overeengekomen
op grond w aarvan de w erknemer voor een minimum en maximum aantal uren
kon w orden opgeroepen om de bedongen arbeid in één van de vestigingen te
komen verrichten.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
18-05-2020
1

Toelichting
Onbekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

10-5-2020

99

Als gevolg van de overheidsmaatregelen rondom de
coronaepidemie heeft geen fysieke (collectieve) intake door het
UW V kunnen plaatsvinden en heeft de intake schriftelijk
plaatsgevonden.

totaal

99

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie en telefonisch overleg met het UW V, correspondentie en
telefonisch overleg met de HR medew erker en w erknemers. Documentatie
verzamelen voor de intake van het UW V.

18-05-2020
1

De w erkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.

18-08-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
De bestuurder heeft verklaard dat G&W geen onroerende zaken in eigendom
heeft. Raadpleging van het Kadaster heeft dit bevestigd.

18-05-2020
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Inventaris Prinsengracht
Inventaris (inclusief voorraad) Nieuw e Hemw eg

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 850,00
€ 12.000,00

Inventaris Kalverstraat
totaal

€ 12.850,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de verschillende stroopw afelw inkels is een vergelijkbare inventaris
aangetroffen die per w inkel onder meer bestaant uit een stroopw afelijzer,
koelkast, au bain-marie bakken, kassasysteem, speakers, lichtarmaturen en
stellingen. In de w inkel aan de Leidsestraat is eveneens een beperkte
kantoorinventaris aangetroffen bestaande uit onder meer tafels en stoelen en
vier computers.

18-05-2020
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In de loods aan de Nieuw e Hemw eg is eveneens een kantoorinventaris
aangetroffen, evenals onder meer stellingen, pallets, rolkarren, steekw agens
en een frituurinstallatie.
Alle activa met uitzondering van de activa aangetroffen in de w inkels aan de
Prinsengracht en de Kalverstraat zijn overgebracht naar de loods aan de
Nieuw e Hemw eg. Onderzocht zal w orden of onderhandse verkoop dan w el
verkoop per veiling opportuun is.
De verkoopopbrengst van de inventaris van de Kalverstraat is onderdeel van
de totaal doorstart, zie 6.4.

18-08-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
In onderzoek.

18-05-2020
1

Indien en voor zover van toepassing zal de curator bij de verdeling van de
opbrengst van de bodemzaken de belangen van de fiscus ex art. 57 lid 3 Fw
behartigen.

18-08-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De aangetroffen activa in de w inkel aan de Prinsengracht zijn aan de
verhuurder verkocht. De curator is nog in overleg met de bestuurder over de
eventuele overname van de activa in de w inkel aan de Kalverstraat. De overige
activa zijn verw ijderd uit de w inkels en overgebracht naar de loods aan de
Nieuw e Hemw eg.

18-05-2020
1

De activa die zijn overgebracht naar de loods aan de Nieuw e Hemw eg zijn
onderhands verkocht aan een opkoper. De activa die zich nog in de w inkel aan
de Kalverstraat bevonden, zijn verkocht in het kader van de hierna in punt 6.4
te bespreken doorstart.

18-08-2020
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De verkoop van activa is afgerond.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraad (inclusief inventaris) Nieuw e Hemw eg
zie punt 3.3
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is een voorraad aangetroffen onder meer bestaande uit stroopw afels,
overige koekjes, chocoladeproducten, overig snoepgoed en ingrediënten voor
het bereiden van verse stroopw afels en de versiering daarvan. De tenminste
houdbaar tot (tht) datum van de stroopw afels w as reeds voor de
faillissementsdatum verstreken. Sommige koekjes en chocoladeproducten zijn
vooralsnog houdbaar, zij het dat de tht datum aanstaande is. De curator
onderzoekt of de betreffende nog houdbare producten aan een voedselbank
geschonken kunnen w orden.

18-05-2020
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Daarnaast is er een voorraad blikken aangetroffen w aarin voorverpakte
stroopw afels w erden verkocht.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verw ijderen van voorraad uit de w inkels en als afval w eggooien.

18-05-2020
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De in de loods aan de Nieuw e Hemw eg aanw ezige voorraad is onderhands
aan een opkoper verkocht.

18-08-2020
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kasgeld

€ 684,02

totaal

€ 684,02

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
In de stroopw afelw inkels is kasgeld aangetroffen. De curator heeft deze
contanten onder zich genomen en zal dit afstorten. Het precieze bedrag is nog
onbekend.

18-05-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
In bezit nemen kasgeld.

18-05-2020
1

Het kasgeld is afgestort (zie ook tussentijds financieel verslag). Overige
w erkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.

18-11-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens de balans van 22 april 2020 bestaat er een vordering op de
vennootschap naar Belgisch recht G&W Group BVBA van EUR 250.595,27.
Volgens de bestuurder van G&W is getracht om in Brussel een frituurzaak te
openen. Deze onderneming w erd geëxploiteerd door G&W Group BVBA. Het is
vooralsnog onduidelijk hoe G&W Group BVBA zich exact verhoudt tot G&W en
haar aandeelhouders. Ten aanzien van de vordering heeft de bestuurder
verklaard dat dit een rekeningcourant vordering betreft die is ontstaan uit door
G&W verstrekte leningen. De geleende bedragen zouden zijn aangew end om
de verbouw ing van de w inkel in Brussel te bekostigen en om inventaris aan te
schaffen w aaronder een frituurinstallatie. De frituurzaak in Brussel zou niet van
de grond zijn gekomen als gevolg w aarvan de bedrijfsactiviteiten reeds voor
het faillissement van G&W zouden zijn gestaakt. W egens een gebrek aan
baten zou de vordering op G&W Group BVBA volgens de bestuurder van G&W
oninbaar zijn. De frituurinstallatie is aangetroffen in de loods aan de Nieuw e
Hemw eg. De curator zal dit nader onderzoeken.

18-05-2020
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Uit onderzoek van de administratie van G&W is gebleken dat er diverse
betalingen zijn gedaan ten behoeven van G&W Group BVBA. De curator zal
trachten deze vordering te incasseren.

18-08-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek naar het bestaan en de aard van de vordering op G&W Group
BVBA.

18-05-2020
1

Onderzoek en correspondentie.

18-08-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er zijn geen vorderingen door banken ingediend. Bij tw ee banken is een
creditsaldo aangetroffen.

18-05-2020
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5.2 Leasecontracten
Volgens de bestuurder w erd er een balenpersmachine en een
koffiezetapparaat geleaset. De balenpersmachine is inmiddels opgehaald door
de eigenaar.

18-05-2020
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De curator heeft van de bestuurder vernomen dat hij thans in overleg is met
de eigenaar van het koffiezetapparaat over de overname daarvan.

18-08-2020
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5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend heeft G&W geen zekerheden gevestigd.

18-05-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

18-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verschillende partijen hebben een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud.

18-05-2020
1

Vooralsnog heeft de curator één beroep op eigendomsvoorbehoud erkend. Dit
betreft geleverde chocoladerepen. Deze producten zullen op 15 mei 2020 door
de eigenaar w orden opgehaald.
De overige geclaimde eigendomsvoorbehouden, onder andere ten aanzien van
een bedrijfsstellage, zijn nog voorw erp van nader onderzoek.
De curator heeft voorts een eigendomsvoorbehoud ten aanzien van geleverde
stellages erkend.

18-08-2020
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

18-05-2020
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5.7 Reclamerechten
Niet van gebleken.

18-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
W egens het kunnen combineren van w erkzaamheden ter plaatse is geen
boedelbijdrage in rekening gebracht.

18-08-2020
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek van de claims in verband met eigendomsvoorbehoud.

18-05-2020
1

Voortzetting en afronding onderzoek eigendomsvoorbehoud. Uitlevering van
zaken ten aanzien w aarvan het eigendom is voorbehouden.

18-08-2020
2

Alle w erkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.

18-11-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. W egens onder meer de problematiek met de
exploitatievergunningen alsmede de COVID-19 uitbraak, w aren de w inkels
reeds voorafgaand aan het faillissement gesloten en bleek tijdelijke
voortzetting niet mogelijk.

18-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing. W egens onder meer de problematiek met de
exploitatievergunningen alsmede de COVID-19 uitbraak, w aren de w inkels
reeds voorafgaand aan het faillissement gesloten en bleek een doorstart niet
mogelijk.

18-05-2020
1

Zoals in het eerste verslag onder 1.4 beschreven bleek G&W partij in de
huurovereenkomst met betrekking tot het pand in de Kalverstraat. Curator
heeft overeenstemming bereikt met de bestuurder over een gedeeltelijke
doorstart en overname van een deel van de activa.

18-08-2020
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 25.000,00

18-08-2020
2

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Correspondentie, opstellen koopovereenkomst.

18-08-2020
2

De w erkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.

18-11-2020
3

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding w erd bijgehouden via Exact Online. De curator heeft toegang
tot deze informatie gekregen. Daarnaast heeft de curator diverse ordners
onder zich genomen met daarin diverse administratieve stukken. De curator zal
onderzoek doen naar de staat van de boekhouding.

18-05-2020
1

De curator heeft een vragenlijst opgesteld en de beide bestuurders zijn
gevraagd deze vragen te beantw oorden. Inmiddels heeft een van de
bestuurders gereageerd. De reactie is verder in onderzoek genomen.

18-11-2020
3

De curator is thans nog in afw achting van een reactie van de andere
bestuurder.
De curator heeft ook van de andere bestuurder een reactie ontvangen. Aan
beide bestuurders zijn naar aanleiding van de antw oorden nog aanvullende
vragen gesteld. Een bestuurder heeft reeds geantw oord. De curator is thans
in afw achting van de beantw oording van deze aanvullende vragen door de
tw eede bestuurder.

18-02-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De voorlopige jaarrekening ten aanzien van boekjaar 2018 is te laat op 7
maart 2020 gedeponeerd. Overige (voorlopige) jaarrekeningen zijn niet
gedeponeerd.

18-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
G&W is aan te merken als een ‘kleine’ vennootschap in de zin van artikel 2:396
BW . Een dergelijke vennootschap behoeft slechts een beknopte balans
(verkorte balans met toelichting) openbaar te maken. Een accountantscontrole
resulterend in een accountantsverklaring is aldus niet verplicht.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Uit het handelsregister volgt dat het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal
EUR 1,33 bedraagt.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

18-05-2020
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft een eerste onderzoek uitgevoerd op basis van de
beschikbare administratie.

18-08-2020
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veiligstellen fysieke en digitale administratie.

18-05-2020
1

Onderzoek administratie.

18-08-2020
2

Opstellen vragenlijst en correspondentie met bestuurders. Verder onderzoek.

18-11-2020
3

Onderzoek correspondentie en opstellen aanvullende vragen.

18-02-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 136,13

18-05-2020
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Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent (crediteurenadministratie): p.m.
UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode): p.m
Verhuurders: p.m.
€ 28.509,02

18-08-2020
2

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent (crediteurenadministratie): € 187,55
UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode): € 28.321,47
Verhuurders: p.m.
€ 28.512,05
Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent (crediteurenadministratie): € 190,58
UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode): € 28.321,47
Verhuurders: p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

18-11-2020
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 52.162,00

18-05-2020
1

€ 194.309,00

18-08-2020
2

€ 195.045,00

18-11-2020
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 57.527,36

18-08-2020
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 107,55

18-11-2020
3

Toelichting
W erknemersvordering.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
45

18-05-2020
1

57

18-08-2020
2

58

18-11-2020
3

61

18-02-2021
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 347.769,02

18-05-2020
1

€ 401.046,29

18-08-2020
2

€ 401.331,27

18-11-2020
3

€ 403.082,69

18-02-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

18-05-2020
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Er is een dossier 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.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op verkoop
van de aangetroffen activa, de indeplaatsstelling en afronding van het
onderzoek naar rechten van derden. Daarnaast zal een aanvang w orden
gemaakt met het rechtmatighedenonderzoek.

18-05-2020
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De curator zal zich in de komende verslagperiode(n) richten op het oorzakenen rechtmatighedenonderzoek.

18-08-2020
2

Het onderzoek zal w orden voorgezet. Thans is de curator nog in afw achting
van een reactie van een van de bestuurders.

18-11-2020
3

De curator heeft beide bestuurders aanvullende vragen gesteld, thans is de
curator in afw achting van de beantw oording van deze vragen.

18-02-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend.

18-05-2020
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10.3 Indiening volgend verslag
18-5-2021

18-02-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

18-05-2020
1

