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

5
13-01-2022
F.13/20/388
NL:TZ:0000168104:F001
01-12-2020

R-C
Curator

mr. A.E. de Vos
mr M. de Wild

Algemene gegevens
Naam onderneming
Uitvlugt B.V.

14-01-2021
1

Gegevens onderneming
Uitvlugt B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 70872457, statutair gevestigd in Amsterdam aldaar
kantoorhoudende aan het adres Van Hogendorpstraat 923, 1051 CE te
Amsterdam.

14-01-2021
1

Activiteiten onderneming
Volgens het Handelsregister: De exploitatie van een restaurant en alle daarbij
behorende ondersteunende w erkzaamheden. Het restaurant verzorgde
voornamelijk lunches en maaltijden uit de Surinaamse keuken.

14-01-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

Balanstotaal
€ 153.725,00

Toelichting financiële gegevens
De w inst- en verliesrekening 2018 ontbreekt. De (concept) jaarcijfers over
2019 en 2020 zijn (nog) niet beschikbaar.

14-01-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Geen.

14-01-2021
1

Boedelsaldo
€ 901,03

14-01-2021
1

€ 913,03

14-04-2021
2

€ 913,03

14-07-2021
3

€ 907,46

13-01-2022
5

Verslagperiode
van
1-12-2020

14-01-2021
1

t/m
13-1-2021
van
14-1-2021

14-04-2021
2

t/m
13-4-2021
van
14-4-2021

14-07-2021
3

t/m
13-7-2021
van
14-7-2021

14-10-2021
4

t/m
13-10-2021
van
14-10-2021
t/m
12-1-2022

Bestede uren

13-01-2022
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

22 uur 36 min

2

14 uur 18 min

3

4 uur 54 min

4

23 uur 36 min

5

10 uur 54 min

totaal

76 uur 18 min

Toelichting bestede uren
Onderhavig verslag betreft het eerste voortgangsverslag. Dit openbaar verslag
is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het
moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet openbaar
gemaakt kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf
dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.

14-01-2021
1

Onderhavig verslag betreft het tw eede voortgangsverslag. Dit openbaar
verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie
op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet openbaar
gemaakt kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf
dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag en bijlagen kunnen geen rechten
w orden ontleend.

14-04-2021
2

Onderhavig verslag betreft het derde voortgangsverslag. Dit openbaar verslag
is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het
moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet openbaar
gemaakt kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf
dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag en bijlagen kunnen geen rechten
w orden ontleend.

14-07-2021
3

Onderhavig verslag betreft het vierde voortgangsverslag. Dit openbaar verslag
is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het
moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet openbaar
gemaakt kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf
dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag en bijlagen kunnen geen rechten
w orden ontleend.

14-10-2021
4

Onderhavig verslag betreft het vijfde voortgangsverslag. Dit openbaar
verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie
op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el niet
openbaar gemaakt kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie
achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag en bijlagen kunnen geen
rechten w orden ontleend.

13-01-2022
5

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
Uitvlugt B.V. is opgericht op 12 februari 2018. De bestuurders op datum
faillissement zijn de besloten vennootschappen Daphne Bruijne B.V. en Thijs
van den W all Bak B.V.De (indirect) bestuurders van gefailleerde zijn mevrouw
Bruijne en de heer Van den W all Bake. De bestuurders zijn gezamenlijk
bevoegd.

14-01-2021
1

Voornoemde vennootschappen houden ieder 40% van de aandelen (40
aandelen per vennootschap). De overige 20% w ordt gehouden door derden.

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend, zijn er geen lopende procedures.

14-01-2021
1

1.3 Verzekeringen
Vooralsnog zijn geen verzekeringen op naam van gefailleerde aangetroffen.
Indien de curator bekend raakt met actieve verzekeringsovereenkomsten
zullen deze voor zover mogelijk per eerst mogelijke datum w orden beëindigd.

14-01-2021
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurde een ruimte aan de Hoogendorpstraat 923 in Amsterdam.
Deze huurovereenkomst is bij vonnis van 2 oktober 2020 ontbonden en is de
ontruiming aangezegd. Oplevering aan verhuurder heeft naar de curator
begrepen uiteindelijk op 9 oktober 2020plaatsgevonden.

1.5 Oorzaak faillissement

14-01-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte.
Het bestuur heeft met betrekking tot de oorzaak van het faillissement
verklaard dat het eetcafé medio 2018 is geopend met behulp van diverse
leningen. De opstartfase heeft langer geduurd dan verw acht en de verw achtte
omzetten bleven uit w aardoor eigenlijk al van meet af aan achter de feiten
w erd aangelopen, reden w aarom in november 2019 een externe partij is
aangetrokken. Om qua kosten quitte te spelen moest gefailleerde het hebben
van de omzetten in het voorjaar en de zomer van 2020.Voor voornoemde
periode stonden verschillende evenementen op de agenda, w aaronder een
groot evenement op koningsdag.

14-01-2021
1

Deze omzetten zijn als gevolg van de COVID-19 pandemie bij lange na niet
gerealiseerd met als gevolg dat gefailleerde haar vaste lasten (w aaronder de
huur) al langere tijd niet heeft kunnen voldoen. Het bestuur heeft zich derhalve
– w egens de aanhoudende strenge maatregelen voor de horeca –
genoodzaakt gezien haar eigen faillissement aan te vragen.
De curator zal in de tw eede verslagperiode zelfstandig onderzoek doen naar
de oorzaak van het faillissement.
De curator zal haar onderzoek naar de oorzaken van het faillissement in de
derde verslagperiode voortzetten.

14-04-2021
2

De curator heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het faillissement en
komt niet tot andere bevindingen omtrent de oorzaak van het faillissement dan
door de bestuurder aangegeven.

14-07-2021
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
14-01-2021
1

Toelichting
Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

14-01-2021
1

Toelichting
Uit documentatie w aarover de curator de beschikking heeft gekregen volgt dat
in het jaar voorafgaand aan het faillissement drie w erknemers bij gefailleerde
in dienst w aren. Naar opgaaf van het bestuur zijn deze
arbeidsovereenkomsten reeds geëindigd en zouden zij geen vorderingen meer
hebben op gefailleerde.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Contact UW V, onderzoek personeelsdocumentatie.

14-01-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Blijkens het Kadaster heeft gefailleerde geen onroerende zaken op haar naam
staan.

14-01-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek naar mogelijke onroerende zaken op naam van gefailleerde.

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Restaurantinventaris.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

14-01-2021
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de gehuurde ruimte bevind zich volgens het bestuur inventaris met een
w aarde van ongeveer € 5.000,-. De curator heeft tot op heden geen toegang
tot de (voormalig) door gefailleerde gehuurde ruimte. De verhuurder stelt zich
op het standpunt dat gezien de enorme huurachterstand de inventaris aan de
verhuurder toebehoort. Volgens de verhuurder hebben de bestuurders bij het
inleveren van de sleutels van het pand ook afstand gedaan van de inventaris.
De curator zal in de komende verslagperiode uitzoeken tot w ie de inventaris
behoort.

14-01-2021
1

Tot op heden w eigert de verhuurder de curator toegang te verschaffen tot de
(voormalige) gehuurde bedrijfsruimte. In de komende verslagperiode zal de
curator nogmaals pogingen ondernemen om alsnog het pand te betreden en
de eventueel daar aanw ezige goederen te inventariseren.

14-04-2021
2

De curator beraad zich op het nemen van vervolgstappen jegens de
verhuurder teneinde zich een beeld te kunnen vormen van de in de voormalig
gehuurde ruimte aanw ezige inventaris. Verslaglegging hieromtrent volgt in een
later stadium.

14-10-2021
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

14-01-2021
1

Europese FInancierings Maatschappij N.V. heeft een pandrecht op de
bedrijfsinventaris, voorraden en IE-rechten van gefailleerde. De curator
behartigt bij een eventuele verkoop van aangetroffen activa zijnde
bodemzaken in beginsel de belangen van de fiscus in het kader van haar
bodemvoorrecht. De eventuele opbrengst van de bodemzaken zal door de
curator alsdan overeenkomstig artikel 57 lid 3 Fw in de boedel brengen.

14-10-2021
4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek inventaris.

14-01-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van gebleken.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens de bestuurders zijn er geen voorraden en of onderhanden w erk.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

14-01-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Rabobank saldo

€ 901,03

totaal

€ 901,03

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Er is een banksaldo bij de Rabobank van €901,03 aangetroffen. De Rabobank
is aangeschreven en verzocht de saldo over te boeken naar de
faillissementsrekening. Inmiddels is het voornoemd bedrag bijgeschreven op
de boedelrekening.

14-01-2021
1

De Rabobank heeft in de tw eede verslagperiode een bedrag van € 12,overgemaakt naar de faillissementsrekening.

14-04-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Correspondentie Rabobank, onderzoek omvang andere activa.

14-01-2021
1

Correspondentie Rabobank, doornemen mutaties.

14-04-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

Toelichting debiteuren
Naar opgaaf van het bestuur zijn er geen debiteuren.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

14-01-2021
1

5.2 Leasecontracten
De curator is bekend geraakt met een drietal bruikleenovereenkomsten en
streeft ernaar deze in de komende verslagperiode af te w ikkelen.

14-01-2021
1

De verhuurder w eigert mee te w erken toegang te verlenen aan de
leveranciers zodat zij hun spullen kunnen ophalen. De verhuurder is van
mening dat het gehele inventaris aan hem toe behoort. In de komende
verslagperiode zal de curator dit verder uitzoeken en de daartoe benodigde
acties ondernemen.

14-04-2021
2

Vooralsnog w eigert de verhuurder zijn medew erking te verlenen aan de
leveranciers en blijft hij bij zijn standpunt dat de gehele inventaris aan hem toe
behoort. De curator heeft dit verder in onderzoek.

14-07-2021
3

In de afgelopen verslagperiode is de verhuurder per brief dringend verzocht de
curator in de gelegenheid te stellen om het gehuurde pand te betreden zodat
de curator alsnog de inventaris van gefailleerde kan bezichtigen, taxeren en de
goederen w elke in bruikleen zijn aan derden te kunnen retourneren. De
curator heeft een afw ijzende reactie van de verhuurder ontvangen Voorts zal
de curator vooralsnog vertrouw elijk met de rechter-commissaris overleggen
over vervolgacties met betrekking hiertoe.

14-10-2021
4

Aan de curator is inmiddels toegang verleend tot de voormalig door
gefailleerde gehuurde bedrijfsruimte.

13-01-2022
5

5.3 Beschrijving zekerheden
Heineken Nederland B.V. en Europese Financierings Maataschappij N.V. stellen
zich op het standpunt dat ten behoeve van hen een pandrecht op de roerende
goederen van gefailleerde is gevestigd. De curator heeft dit in onderzoek en
correspondeert daarover met betrokkenen.

14-01-2021
1

De curator heeft het voorgaande nog in onderzoek.

14-04-2021
2

Het voorgaande heeft de curator nog in onderzoek.

14-07-2021
3

Er is sprake van een rechtsgeldig pandrecht. Op verzoek van de pandhouder
heeft de curator de hoogte van de fiscale vordering kenbaar gemaakt, op basis
daarvan zal de pandhouder beslissen of zij al dan niet zal overgaan tot
uitw inning van het pandrecht, de curator is nog in afw achting van een besluit
daaromtrent. Naar verw achting zal hierover in de volgende verslagperiode
meer duidelijk zijn.

14-10-2021
4

De pandhouder heeft ondanks verzoek daartoe aan de curator niet laten
w eten of zij de door haar in bruikleen gegeven goederen w enst op te halen,
de curator heeft inmiddels een termijn gesteld.

13-01-2022
5

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

14-01-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden niet gebleken.

14-01-2021
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden niet gebleken.

14-01-2021
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden niet gebleken.

14-01-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contact bank, nagaan afschriften, overleg met bestuur, bestuderen stukken,
correspondentie betrokkenen.

14-01-2021
1

Contact bank, divers contact betrokkenen.

14-04-2021
2

Contact diverse betrokkenen.

14-07-2021
3

Contact diverse betrokkenen.

14-10-2021
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is geen sprake (gew eest) van voortzetting van de activiteiten van
gefailleerde.

14-01-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is vooralsnog geen sprake (gew eest) van een doorstart.

14-01-2021
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft nog in onderzoek of is voldaan de boekhoudplicht ex art. 2:10
BW .

14-01-2021
1

De curator zal in de komende verslagperiode onderzoeken of aan de
boekhoudplicht is voldaan.

14-04-2021
2

De curator zet haar onderzoek ten aanzien van de boekhoudplicht in de
komende verslagperiode voort en streeft naar afronding daarvan.

14-07-2021
3

Uit de door het bestuur aan de curator overhandigde administratie zijn de
rechten en verplichtingen van gefailleerde op datum faillissement in voldoende
mate te herleiden. Er is dus voldaan aan de administratieplicht ex artikel 2:10
BW .

14-10-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van het jaar 2018 is tijdig gedeponeerd.

14-01-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

14-01-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.

14-01-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft in onderzoek of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
In de derde verslagperiode zal de curator verder onderzoeken of er mogelijk
sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
De curator zal in de komende verslagperiode haar w erkzaamheden in het
kader van mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten en streeft naar afronding
daarvan.

Toelichting
Nog in onderzoek.
Nee
Toelichting
De curator heeft in de vijfde verslagperiode haar rechtmatigheidsonderzoek
afgerond. Er zijn geen aanw ijzingen voor (kennelijk) onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

14-01-2021
1

14-04-2021
2

14-07-2021
3

14-10-2021
4

13-01-2022
5

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

14-01-2021
1

Toelichting
De curator zal in de volgende verslag periode onderzoek doen naar eventueel
paulianeus handelen.
In onderzoek

14-04-2021
2

Toelichting
In de komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek verrichten naar
eventueel paulianeus handelen.
In onderzoek

14-07-2021
3

Toelichting
Het onderzoek in dit kader is nog gaande.
In onderzoek

14-10-2021
4

Toelichting
Nog in onderzoek.
Nee

13-01-2022
5

Toelichting
Hiervan is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

14-01-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Kort onderzoek in de administratie van gefailleerde.

14-01-2021
1

Onderzoek in de administratie van gefailleerde.

13-01-2022
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
Toelichting
In dit kader dient rekening te w orden gehouden met het salaris curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

14-01-2021
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 26.843,00

14-01-2021
1

Toelichting
De fiscus heeft een vordering ter hoogte van € 26.843 ingediend.
€ 42.943,00

14-04-2021
2

Toelichting
In de tw eede verslagperiode heeft de fiscus meerdere vorderingen ingediend,
de totale vordering bedraagt tot op heden € 42.943,-.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

14-01-2021
1

Toelichting
Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

14-01-2021
1

Toelichting
Tot op heden zijn er geen andere preferente crediteuren bij de curator bekend
geraakt.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

14-01-2021
1

Toelichting
Er zijn zeven concurrente schuldeisers die hun vordering bij de curator hebben
ingediend.
20

14-04-2021
2

Toelichting
Tot op heden hebben 20 crediteuren hun concurrente vordering bij de curator
ter verificatie ingediend.
22
Toelichting
Tot op heden hebben 22 concurrente schuldeisers hun vordering ter verificatie
bij de curator ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

14-10-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 103.936,71

14-01-2021
1

Toelichting
In de komende verslagperiode zal de curator de crediteuren aanschrijven die
nog geen vordering hebben ingediend maar w el voorkomen in de administratie
van gefailleerde.
€ 419.628,28

14-04-2021
2

Toelichting
De crediteuren zijn in de tw eede verslagperiode aangeschreven en verzocht
hun vordering ter verificatie in te dienen.
€ 536.447,61

14-10-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

14-01-2021
1

Nog onbekend.

14-04-2021
2

Nog onbekend.

14-07-2021
3

Nog onbekend.

14-10-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verificatie vorderingen.

14-01-2021
1

Beoordelen vorderingen, correspondentie crediteuren.

14-04-2021
2

Contact crediteuren.

14-07-2021
3

Beoordelen vorderingen, correspondentie en contact crediteuren.

14-10-2021
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator onderzoek verrichten naar de
oorzaken faillissement alsmede onderzoek doen of de inventaris aan de boedel
toebehoort. Verder zullen de crediteuren in de komende verslagperiode
w orden aangeschreven en zal de curator onderzoeken of er mogelijk sprake is
van onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen. Tot slot zal de curator
ernaar streven lopende overeenkomsten af te w ikkelen en een standpunt in te
nemen met betrekking tot de gepretendeerde zekerheidsrechten

14-01-2021
1

In de derde verslagperiode zal de curator verder onderzoeken;

14-04-2021
2

- de oorzaken van het faillissement;
- mogelijk sprake van onbehoorlijk bestuur;
- mogelijk paulianeus handelen;
- claim pandrecht / zekerheden;
- eigendommen leveranciers/lopende overeenkomsten;
- eigendom bedrijfsmiddelen.
De komende verslagperiode zal de curator de volgende w erkzaamheden
verrichten en streven naar afronding van de volgende kw esties:

14-07-2021
3

- het voortzetten van het oorzakenonderzoek en het onderzoek naar
mogelijke onrechtmatigheden;
- claim pandrecht / zekerheden;
- eigendommen leveranciers/lopende overeenkomsten;
- eigendom bedrijfsmiddelen.
Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek (onbehoorlijk bestuur en pauliana);
Eigendom bedrijfsmiddelen
Eigendommen leveranciers/lopende overeenkomsten

14-10-2021
4

Eigendom bedrijfsmiddelen
Eigendommen leveranciers/lopende overeenkomsten

13-01-2022
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

14-01-2021
1

Nog onbekend.

14-04-2021
2

Nog onbekend.

14-07-2021
3

10.3 Indiening volgend verslag
13-4-2022

13-01-2022
5

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging, schriftelijk en telefonisch contact rechter-commissaris, diverse
algemene verrichtingen.

14-01-2021
1

Verslaglegging en algemene verrichtingen.

14-04-2021
2

Diverse verrichtingen en verslaglegging.

14-07-2021
3

Verslaglegging en algemene verrichtingen.

14-10-2021
4

Verslaglegging.

13-01-2022
5

Bijlagen
Bijlagen

