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Algemene gegevens
Naam onderneming
Sizzling W ok B.V.
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1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sizzling W ok B.V.,
zaakdoende te (1105 BN) Amsterdam aan de Tafelbergw eg 2A, ingeschreven in
het handelsregister onder nummer 34236663.
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Activiteiten onderneming
W okrestaurant, tevens afhaal.
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 1.447.972,00

€ -66.564,00

€ 245.140,00

2018

€ 1.331.737,00

€ -59.170,00

€ 143.294,00

Toelichting financiële gegevens
De gegevens over 2019 en 2020 zijn de curator thans niet bekend

Gemiddeld aantal personeelsleden
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Gemiddeld aantal personeelsleden
20
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Boedelsaldo
Verslagperiode
van
2-3-2021
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t/m
31-3-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

38 uur 36 min

2

70 uur 30 min

totaal

109 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Sizzling W ok B.V. (hierna: “Sizzling”) is opgericht bij notariële akte van 10
februari 2006. Tot 4 oktober 2019 w as de heer L.Y Kuan bestuurder van
Sizzling. Vanaf 3 oktober 2019 tot en met 3 augustus 2020 w as de heer E.P.
Zaaijer bestuurder van Sizzling. Vanaf 3 augustus 2020 tot heden is de enig
bestuurder van Sizzling de heer Erkan Yilmaz.
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De curator is niet in het bezit van het aandeelhoudersregister. De registratie
bij de Kamer van Koophandel vermeldt geen (enig) aandeelhouder.
Sizzling exploiteerde een w ok restaurant met een all-you-can-eat-concept.
Tevens bestond er een afhaalmogelijkheid.

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend is Sizzling geen partij bij een gerechtelijke
procedure.

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
De curator doet onderzoek naar mogelijke bedrijfsverzekeringen. Indien
opportuun zullen deze bedrijfsverzekeringen w orden beëindigd en zal daarbij
aanspraak w orden gemaakt op restitutie van eventueel vooruitbetaalde
premies.
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1.4 Huur
Sizzling huurde een bedrijfsruimte aan de Tafelbergw eg 2A te (1105 BN)
Amsterdam van Caransa Groep B.V. Op 4 februari 2021 is er een bevel tot
ontruiming van het gehuurde betekend. Het gehuurde is vervolgens ontruimd.
De huurovereenkomst is beëindigd.
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Daarnaast is Sizzling huurder van een w oning gelegen aan de W ethouder
Driessenstraat 145 te (1107 XM) Amsterdam. Deze huurovereenkomst zou
inmiddels zijn beëindigd. De curator is nog in afw achting van de bevestiging
van de huuropzegging.
Indien dit toch nodig blijkt te zijn, zal de curator alsnog overgaan tot
opzegging van de huurovereenkomst.
De curator heeft zekerheidshalve na verkregen machtiging van de rechtercommissaris de huurovereenkomst opgezegd per 8 april 2021.
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1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op verzoek van een voormalig w erknemer van
Sizzling. De curator heeft de bestuur van Sizzling meermaals verzocht om
nadere inlichtingen te verschaffen.
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De curator zal de komende verslagperiode onderzoek doen naar de oorzaak
van het faillissement. De curator zal dit betrekken in zijn oorzakenonderzoek.
De bestuurder heeft gew eigerd de curator inlichtingen te verschaffen. Om
deze reden heeft de rechter-commissaris de afgelopen verslagperiode de
bestuurder opgeroepen voor een faillissementsverhoor. Het verhoor heeft
plaatsgevonden op 18 mei 2021 en is nadien voortgezet op 25 mei 2021. De
verkregen inlichtingen tijdens het verhoor zal de curator betrekken in de
afw ikkeling van het faillissement alsmede in zijn onderzoek.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
20
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Toelichting
Volgens opgaaf van de Belastingdienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
20
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Toelichting
Volgens opgaaf van de Belastingdienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

6-5-2021

1

Zie onderstaande toelichting.

12-3-2021

20

De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris op 12
maart 2021 aan alle personeelsleden op grond van artikel 40 Fw
het ontslag aangezegd.

totaal

21

2.4 Werkzaamheden personeel
Op 6 mei 2021 heeft zich bij de curator een persoon gemeld die stelt
w erknemer van Sizzling te zijn. De curator heeft zekerheidshalve – voor
zover sprake zou zijn van een arbeidsovereenkomst – de w erknemer
voorw aardelijk ontslag aangezegd na verkregen machtiging op 11 mei 2021.
De curator heeft daarbij aangegeven dat de w erknemer de gepretendeerde
vordering ter verificatie kan indienen. Tot op heden heeft de curator daarop
niet vernomen.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Volgens opgave van het kadaster heeft Sizzling geen onroerende zaken in
eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens een korte verklaring van de bestuurder w as failliet niet meer in het
bezit van enige bedrijfsmiddelen.
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Uit het kentekenregister van het RDW volgt dat tot 31 december 2020 een
voertuig stond geregistreerd op naam van Sizzling.
De curator heeft dit in onderzoek.
De bestuurder van Sizzling heeft verklaard dat de auto in privé door hem w as
aangeschaft en zo ook w erd gebruikt. De auto stond geregistreerd op naam
van Sizzling omdat de bestuurder in privé dit niet kon doen. Dit w erd volgens
hem verhinderd door de Belastingdienst.
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De curator heeft niet kunnen vaststellen dat Sizzling het voertuig heeft
betaald. Om die reden acht de curator het onw aarschijnlijk dat de
gezamenlijke crediteuren hierdoor zijn benadeeld.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voor zover bij de curator bekend is er geen voorraad of onderhanden w erk.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Voor zover bij de curator bekend heeft Sizzling geen andere activa in bezit.

3.9 Werkzaamheden andere activa
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De omvang van de debiteuren is de curator thans niet bekend.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de periode van 28 december 2019 tot en met 29 januari 2021 hebben de
bestuurder en een voormalig bestuurder geldbedragen ontvangen van
Sizzling. De bestuurder ontving EUR 137.750,- en de voormalig bestuurder
EUR 187.333,14.
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De curator onderzoekt de rechtsgrond van deze betalingen en heeft vragen
gesteld aan de (voormalig) bestuurder. Op basis van dit onderzoek komt de
curator voorlopig tot de conclusie dat sprake is van een rekeningcourantverhouding en dat deze bedragen (gedeeltelijk) dienen te w orden
terugbetaald. Nadat niet is overgegaan tot vrijw illige (terug)betaling heeft de
curator rechtsmaatregelen genomen. De curator zal de komende
verslagperiode onderzoeken of het opportuun is de genomen
rechtsmaatregelen voort te zetten.
De voormalig bestuurder heeft stukken aangeleverd ter onderbouw ing van
de rechtsgrond voor de betaling aan hem. De curator heeft dit verder in
onderzoek.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Sizzling bankierde bij ING Bank. Op datum faillissement w as er sprake van een
mogelijk debetsaldo. De hoogte van dit debetsaldo is de curator thans nog
onbekend.
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De curator heeft ING Bank meermaals verzocht om een kopie van de
bankafschriften maar tot op heden niet ontvangen.

Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank heeft de bankafschriften inmiddels verstrekt.
Na datum faillissement zijn een tw eetal betalingen ontvangen van EUR
45.748,36 en EUR 9.803,22. ING Bank heeft zich in eerste instantie op het
standpunt gesteld dat deze bedragen terug gestort dienden te w orden aan
de betaler. De curator heeft ING Bank laten w eten dat op basis van de w et
(artikel 20 Fw ) dat de gelden toekomen aan de boedel. Beide bedragen zijn
ontvangen op de faillissementsrekening.
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ING Bank heeft haar vordering van in totaal EUR 51.212,47 te vermeerderen
met rente en kosten ingediend ter verificatie met aantekening van haar
rechten zoals beschreven onder zekerheden.

5.2 Leasecontracten
Nog niet bekend.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Nog niet bekend.
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ING Bank heeft aanspraak gemaakt op de volgende zekerheden:
- pandrecht op de bedrijfsactiva, omvattende in ieder geval de algehele
bedrijfsuitrusting (inclusief machines en transportmiddelen), tegoeden,
vorderingen en voorraden met inbegrip van goodw ill; en
- borgstelling van € 50.000,00, afgegeven door de voormalig bestuurder.
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ING Bank heeft nadien haar aanspraak beperkt tot alle bestaande
vorderingen en vorderingen die rechtstreeks zal w orden verkregen uit een
dan reeds bestaande rechtsverhouding op 15 mei 2006.

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn tw ee crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een
eigendomsvoorbehoud. De goederen w aarop het eigendomsvoorbehoud rust
zijn aanw ezig in het voormalig bedrijfspand. De curator heeft de betreffende
crediteuren bericht dat zij, in afstemming met de pandeigenaar, de goederen
kunnen ophalen. Eén van de tw ee crediteuren heeft naar aanleiding hiervan
afstand gedaan van haar eigendom. De andere crediteur heeft inmiddels de
goederen opgehaald.
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5.6 Retentierechten
Er zijn vooralsnog geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een
retentierecht.
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5.7 Reclamerechten
Er zijn vooralsnog geen reclamerechten ingeroepen.

5.8 Boedelbijdragen
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.
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De curator heeft de administratie opgevraagd bij de bestuurder. De
bestuurder heeft verklaard dat alle bekende boekhouding bij de boekhouder
aanw ezig is. De bestuurder heeft zelf geen boekhouding in bezit.
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De curator heeft administratie van de boekhouder ontvangen. Deze
administratie is bijgew erkt tot en met maart 2020 (ingangsdatum COVIDlockdow n). De boekhouder heeft verklaard per 31 augustus 2020 de
dienstverlening te hebben beëindigd omdat de administratie onvolledig zou
zijn. Vanaf maart 2020 zou onder meer geen kasadministratie meer zijn
ontvangen.
Sizzling is na maart 2020, onder de toen geldende beperkingen, w el open
gew eest volgens de bestuurder. De curator heeft van zow el de bestuurder
als de boekhouder echter geen administratie over die periode aangetroffen.
Vooralsnog neemt de curator aan dat ten aanzien van de periode na maart
2020 in ieder geval niet aan de boekhoudplicht is voldaan.
De curator heeft in onderzoek of Sizzling in de periode voor maart 2020 w el
aan de boekhoudplicht heeft voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen
- De
- De
- De
- De

jaarrekening
jaarrekening
jaarrekening
jaarrekening

over 2017
over 2018
over 2019
over 2020

is
is
is
is

tijdig gedeponeerd op 31 december 2018.
niet gedeponeerd.
niet gedeponeerd.
niet gedeponeerd.
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De curator zal deze omstandigheden betrekken in zijn
rechtmatighedenonderzoek.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring niet
vereist.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
Toelichting
In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator & kosten: PM
ClaimsAgent: EUR 54,45

Toelichting
ClaimsAgent : EUR 90,75
W erknemer : EUR 11.833,33 (eventueel te vermeerderen met
w erkgeverslasten)
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 237.103,00
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€ 237.375,00
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 15.329,10
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Toelichting
Een w erknemer heeft een vordering ingediend van EUR 15.329,10.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
16
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28
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 501.429,38
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€ 606.836,15
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover de curator bekend is Sizzling geen partij bij een gerechtelijke
procedure.
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9.2 Aard procedures
Voor zover de curator bekend is Sizzling geen partij bij een gerechtelijke
procedure.
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9.3 Stand procedures
Voor zover de curator bekend is Sizzling geen partij bij een gerechtelijke
procedure.

9.4 Werkzaamheden procedures

01-04-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:
• gesprekken met het (voormalig) bestuur;
• toegang verkrijgen tot de volledige administratie;
• faciliteren van het indienen van vorderingen door schuldeisers;
• overige beheers- en vereffeningsw erkzaamheden.
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De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:
• vaststellen van de rechtsgrond van betalingen aan voormalig bestuurder;
• toegang verkrijgen tot de volledige administratie;
• faciliteren van het indienen van vorderingen door schuldeisers;
• overige beheers- en vereffeningsw erkzaamheden.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
1-10-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

01-07-2021
2

