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Gegevens onderneming
Het Kamer van Koophandelnummer is 63049813.
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Activiteiten onderneming
Concerndiensten binnen eigen concern. Financiële holdings. Detachering van
personeel uitsluitend w erkzaam binnen The Colour Kitchen groep, alsmede
holdingactiviteiten (bron: Handelsregister Kamer van Koophandel).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 3.773.223,00

€ -2.221,00

€ 612.445,00

2016

€ 2.865.967,00

€ -38.735,00

€ 282.191,00

2017

€ 3.170.050,00

€ 150,00

€ 373.692,00

Toelichting financiële gegevens

11-06-2019
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Toelichting financiële gegevens
De jaarrekening over 2018 heeft thans de status van “concept”.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
84

11-06-2019
1

Boedelsaldo
€ 54.605,97

11-06-2019
1

€ 54.707,38

10-09-2019
2

€ 54.710,36

10-12-2019
3

€ 54.712,20

10-03-2020
4

€ 57.679,05

04-06-2020
5

€ 57.679,05

02-09-2020
6

€ 57.679,05

02-12-2020
7

€ 57.679,05

02-03-2021
8

€ 57.679,05

31-05-2021
9

€ 57.679,05
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Verslagperiode
van
14-5-2019

11-06-2019
1

t/m
11-6-2019
van
12-6-2019
t/m
10-9-2019

10-09-2019
2

van
11-9-2019

10-12-2019
3

t/m
10-12-2019
van
11-12-2019

10-03-2020
4

t/m
10-3-2020
van
11-3-2020

04-06-2020
5

t/m
4-6-2020
van
5-6-2020

02-09-2020
6

t/m
2-9-2020
van
3-9-2020

02-12-2020
7

t/m
2-12-2020
van
3-12-2020

02-03-2021
8

t/m
2-3-2021
van
3-3-2021

31-05-2021
9

t/m
31-5-2021
van
1-6-2021
t/m
31-8-2021

Bestede uren
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10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

139 uur 36 min

2

14 uur 6 min

3

9 uur 42 min

4

10 uur 42 min

5

13 uur 30 min

6

6 uur 18 min

7

7 uur 24 min

8

6 uur 48 min

9

12 uur 30 min

10

18 uur 12 min

totaal

238 uur 48 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren in verslagperiode: 14,1 uur
Bestede uren totaal: 178,5 uur

10-09-2019
2

Bestede uren in verslagperiode: 9,7 uur
Bestede uren totaal: 197,0 uur

10-12-2019
3

Bestede uren in verslagperiode: 10,7 uur
Bestede uren totaal: 207,7 uur

10-03-2020
4

Bestede uren in verslagperiode: 13,5 uur
Bestede uren totaal: 221,2 uur

04-06-2020
5

Bestede uren in verslagperiode: 6,3 uur
Bestede uren totaal: 227,5 uur

02-09-2020
6

Bestede uren in verslagperiode: 7,4 uur
Bestede uren totaal: 235,1 uur

02-12-2020
7

Bestede uren in verslagperiode: 6,8 uur
Bestede uren totaal: 241,05 uur

02-03-2021
8

Bestede uren in verslagperiode: 12,5 uur
Bestede uren totaal: 254,4 uur

31-05-2021
9

Bestede uren in verslagperiode: 18,2 uur
Bestede uren totaal: 272,6 uur

31-08-2021
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1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
De navolgende informatie is ontleend aan het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel en opgave van interim-bestuurder de heer R.N. Nurmohamed.
Gefailleerde is opgericht op 3 april 2015 en is gevestigd aan de
Grebbeberglaan 15, 3527 VX te Utrecht. Zij is onderdeel van The Colour
Kitchen-groep.
Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is The Colour Kitchen B.V.
Bestuurders van The Colour Kitchen B.V. zijn mevrouw C.E. de Mes Pannekoek en NGIS B.V.
Aandeelhouders van The Colour Kitchen B.V. zijn Crêpes B.V., Geleijnse
Management B.V., mevrouw J. Paumen en mevrouw C.E. de Mes.
Bestuurder en aandeelhouder van NGIS B.V. is NGBM B.V.
Bestuurder en aandeelhouder van NGBM B.V. is de heer R.N. Nurmohamed.
Een organigram is als bijlage bij dit verslag gevoegd.
Gefailleerde is een vennootschap binnen The Colour Kitchen-groep die zich
richt op het detacheren van het leidinggevende en ondersteunende (niet
zijnde horeca-)personeel alsmede docenten aan groepsmaatschappijen. The
Colour Kitchen-groep is een concern van sociale ondernemingen die ervoor
zorgt dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt w orden begeleid en
opgeleid om aan de slag te kunnen gaan in de horeca. Er w ordt met name
naar gestreefd hen in te zetten in de horeca- en cateringbedrijven van The
Colour Kitchen-groep.
The Colour Kitchen-groep voert tezamen met diverse gemeenten, scholen en
UW V opleidings- en begeleidingsprogramma’s uit. Daarnaast exploiteert zij zelf
diverse horeca en bedrijfs-cateringgelegenheden. Dit is zow el
publiektoegankelijk als in huis bij bedrijven en gemeenten.
Circa 10 à 12 jaar geleden w erd met de bedrijfsvoering gestart, aanvankelijk in
de vorm van een stichting. Oprichter w as de heer Pannekoek, DGA van Crêpes
B.V. De heer Pannekoek heeft een horeca-achtergrond. Hij trok mevrouw
Paumen aan als directeur, zij w as w erkzaam in het sociaal-maatschappelijk
krachtenveld.
In 2007/2008 kw am mevrouw De Mes in het bedrijf, de dochter van de heer
Pannekoek, die eveneens directeur w erd. De heer Geleijnse kw am in die
periode in dienst, die veel ervaring had in de cateringsector.
In 2015 w erd de huidige structuur opgezet. Er w aren diverse activiteiten
w aarop de “groep” zich richtte: opleiding/catering/restaurants/franchise. Men
vond het het beste om dit per business in aparte B.V.’s te zetten. Geleijnse
w erd aandeelhouder en w erd eveneens benoemd tot directeur. Er w erd een
STAK tussen gezet.
In 2017 ontstond onenigheid over w elke kant men uit moest met de
activiteiten. De heer Nurmohamed heeft zitting in de raad van commissarissen
(samen met de heer Groot Kormelink). Hij is toen gevraagd te bemiddelen. Dat
heeft hij gedaan en dat heeft er onder meer toe geleid dat Geleijnse terugtrad
als bestuurder (niet als aandeelhouder). Nurmohamed kw am op consultancy-
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basis in de directie als interim-bestuurder en zette een reorganisatie in.
De groep heeft de STAK in die periode laten vervallen omdat dit volgens het
bestuur niet naar w ens functioneerde.
Op 4 juni 2019 zijn de navolgende vennootschappen uit concern w aar
gefailleerde toe behoort in staat van faillissement verklaard, met aanstelling
van mr. H. Dulack tot curator:
- The Colour Kitchen B.V.;
- The Colour Kitchen at W ork B.V.;
- The Colour Kitchen High Tech Campus B.V.;
- The Colour Kitchen Horeca B.V.;
- The Colour Kitchen Langerlust B.V.;
- The Colour Kitchen Opleiden en Begeleiden B.V. en
- The Colour Kitchen Osteria B.V.

10-09-2019
2

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

11-06-2019
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde had een Collectieve Ongevallenverzekering afgesloten. De curator
heeft deze in verband met het faillissement opgezegd.

11-06-2019
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Van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is niet gebleken.

10-09-2019
2

Afgerond.

10-12-2019
3

1.4 Huur
Niet van toepassing.

1.5 Oorzaak faillissement

11-06-2019
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1.5 Oorzaak faillissement
De navolgende informatie is ontleend aan interview s met interim-bestuurder
de heer R.N. Nurmohamed.
The Colour Kitchen-groep w aaronder gefailleerde heeft volgens de interimbestuurder de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt. Deze sterkte
groei w erd echter ultimo 2018 en 2019 gevolgd door een afname van
leerlingen. De aantrekkende economie heeft er namelijk volgens zijn opgave
voor gezorgd dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer zelf in
staat zijn op eigen kracht een betaalde baan te vinden. Daarnaast hebben
commerciële bedrijven in dezelfde branche ook leerprogramma’s ontw ikkeld.
Ook zou ook het aantal instanties dat subsidies verleent voor trajecten als dat
van The Colour Kitchen zijn teruggelopen. Als gevolg van de afname van
leerlingen moest volgens de interim-bestuurder personeel w orden ingehuurd
voor de horeca en bedrijfscateringgelegenheden van de groep. Deze diensten
moeten namelijk w el iedere dag w eer geleverd w orden.
In september 2018 ontstonden er cashflow - en daarmee liquiditeitsproblemen
in de groep. Vanaf dat moment w erd er geen loonbelasting meer afgedragen
door gefailleerde. Ook stokten vanaf enig moment de betalingen aan het
pensioenfonds. De belastingafdrachten in de andere onderdelen van de groep
w erden nog w el verricht.
De kosten van het personeel van gefailleerde w erden voorheen één op één
(zonder opslag) doorbelast aan de groepsvennootschappen. Deze betalingen
w erden gestaakt. Er ontstond zo een intercompanyvordering op de overige
groepsvennootschappen van ruim € 1.000.000,-.
N.B.: (Dat is ongeveer hetzelfde bedrag als de achterstand op de
loongerelateerde crediteuren.)
De raadsman van gefailleerde ging met de Belastingdienst in conclaaf over een
sanering. Omdat echter betalingen uitbleven, vroeg de Belastingdienst het
faillissement aan van gefailleerde, hetgeen in de loop van juni 2019 behandeld
zou w orden door de Rechtbank Midden-Nederland.
De huisbankier van de groep w as Triodos Bank. Er w as volgens de interimbestuurder een kredietfaciliteit van ruim € 800.000,-. In 2019 w erd aan Triodos
Bank gevraagd deze te verhogen met € 500.000,-. Triodos Bank w as bereid
slechts een verhoging toe te staan van € 250.000,- indien er borgstellingen
w erden getekend. De aandeelhouders gingen daar niet in mee. Het laatste
gesprek daarover w as op 9 of 10 mei 2019. De bank bleef bij haar standpunt
en het bestuur kondigde eigen aangifte van het faillissement aan. Daarop
heeft de bank het krediet van de groep opgezegd.
Doordat The Colour Kitchen B.V. de detacheringsvergoedingen niet heeft
voldaan aan gefailleerde, heeft gefailleerde haar crediteuren niet kunnen
voldoen. Het faillissement w erd vervolgens op 14 mei 2019 op eigen aangifte
uitgesproken.
Daarna volgden bij vonnis d.d. 4 juni 2019 van de Rechtbank Amsterdam na
eigen aangifte de faillissementen van The Colour Kitchen B.V., The Colour
Kitchen Horeca B.V., The Colour Kitchen At W ork B.V., The Colour Kitchen
Opleiden en Begeleiden B.V., The Colour Kitchen Langerlust B.V., The Colour
Kitchen Hightech Campus B.V. en The Colour Kitchen Osteria B.V. Tot curator
van die faillissementen is mr. H. Dulack aangesteld.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
74

11-06-2019
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
84

11-06-2019
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Toelichting
Circa 84: volgens opgave van de interim-bestuurder zijn het afgelopen jaar
circa 10 w erknemers vertrokken.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

16-5-2019

74

Op 16 mei 2019 zijn de w erknemers met machtiging van de
rechter-commissaris tegen de kortst mogelijke opzegtermijn
ontslagen en zijn de overeenkomsten met stagiaires opgezegd.

totaal

74

2.4 Werkzaamheden personeel
Ontslag w erknemers en opzegging overeenkomsten met stagiaires, informatie
en communicatie met w erknemers en UW V, bijw onen informatiebijeenkomsten,
melding collectief ontslag ingevolge artikel 4 van de W MCO en in de
Beleidsregels van het Ontslagrecht van het UW V bij CNV en FNV. Gesprekken
met het bestuur van het (toen nog) niet failliete gedeelte van de groep over
overname van een gedeelte van het personeel.

11-06-2019
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Afgerond.

10-09-2019
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

11-06-2019
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

11-06-2019
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

11-06-2019
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

11-06-2019
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

11-06-2019
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Geen.

11-06-2019
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

3.8 Andere activa

11-06-2019
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Zie hierna onder 6.1 t/m 6.3.
totaal

Toelichting andere activa
Zie hierna onder 6.1 t/m 6.3.

11-06-2019
1

Afgerond.

10-09-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie hierna onder 6.3.

11-06-2019
1

Geen.

10-09-2019
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet van gebleken.
totaal

Toelichting debiteuren
Gefailleerde heeft per datum faillissement een vordering van circa €
1.000.000,- uit hoofde van detacheringsvergoedingen op The Colour Kitchen
B.V. Deze vordering zou verpand zijn aan de financier van de groep, Triodos
Bank.

11-06-2019
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Van debiteuren anders dan intercompanyvorderingen is niet gebleken. Nu het
concern w aar gefailleerde tot behoorde in staat van faillissement is verklaard
(zie hiervoor onder 1.1), staakt de curator zijn incassow erkzaamheden. De
curator zal de vorderingen van gefailleerde in de overige faillissementen
indienen.

10-09-2019
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek debiteurenpositie.

11-06-2019
1

Indienen intercompanyvorderingen in overige faillissementen.

10-09-2019
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 863.789,00

11-06-2019
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Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van Triodos Bank bedraagt per 10 mei 2019 € 863.789,-.
De betaalrekening van gefailleerde liep bij Rabobank. Op datum faillissement
heeft het bestuur opdracht gegeven om het saldo van de rekening van
gefailleerde naar de rekening van The Colour Kitchen B.V. over te maken. Deze
boeking w erd uitgevoerd. Gezien de w erking van het faillissement is dit
teruggedraaid. Aan Rabobank heeft de curator verzocht vervolgens het
creditsaldo van de rekening van gefailleerde ad € 4.605,97 over te maken naar
de boedelrekening. Dit bedrag is ontvangen.

Toelichting vordering van bank(en)
Afgerond.

10-09-2019
2

Toelichting vordering van bank(en)
Vlak na faillissement heeft een verzekeringsmaatschappij een bedrag van €
1.274,00 overgemaakt naar de bankrekening van gefailleerde bij Rabobank,
w elk bedrag naar haar mening aangemerkt moet w orden als zijnde
onverschuldigd betaald. Deze betaling had namelijk niet plaats moeten vinden
op de bankrekening van gefailleerde maar op de bankrekening van een bureau
dat zich bezig hield met verzuimpreventie bij gefailleerde.

10-12-2019
3

De curator heeft beoordeeld dat de betaling van de verzekeringsmaatschappij
op een onmiskenbare vergissing berust en heeft zodoende aan de rechtercommissaris toestemming gevraagd om de betaling van de
verzekeringsmaatschappij terug te laten betalen aan de
verzekeringsmaatschappij. De rechter-commissaris heeft hiermee ingestemd en
de curator heeft aan Rabobank verzocht dit bedrag over te maken aan de
verzekeringsmaatschappij.

Toelichting vordering van bank(en)
Uit recent verkregen bankmutaties van de rekening die gefailleerde bij
Rabobank aanhield, is gebleken dat de onverschuldigde betaling die een
verzekeringsmaatschappij aan gefailleerde had overgemaakt, nog niet is
gerestitueerd. De curator heeft Rabobank aan dit verzoek herinnerd.

10-03-2020
4

Daarnaast heeft de curator aan Rabobank verzocht de andere bijschrijven van
na datum faillissement op de rekening die gefailleerde bij Rabobank over te
maken naar de boedelrekening.

Toelichting vordering van bank(en)
Afgerond.

04-06-2020
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5.2 Leasecontracten
Voor drie voertuigen (éénmaal een Volksw agen Golf en tw eemaal een
Volksw agen Up!) is een leaseovereenkomst gesloten met TBLease. Van tw ee
voertuigen zijn de sleutels bij de curator ingeleverd. Om de sleutels van het
derde voertuig is verzocht.

11-06-2019
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Het betreft operational lease. Afkoop is niet mogelijk.
Alle sleutels zijn ingeleverd bij de leasemaatschappij en de voertuigen zijn
door haar opgehaald.

10-09-2019
2

Afgerond.

10-12-2019
3

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Financier van de groep w as Triodos Bank. Gefailleerde w as niet de
kredietnemer maar medeschuldenaar. Er is sprake van een pandakte. Deze
w ordt nog onderzocht op rechtmatigheid.

11-06-2019
1

Zie hiervoor onder 4.2. Er zijn geen vorderingen op andere debiteuren terw ijl
de overige vennootschappen in staat van faillissement zijn verklaard.

10-09-2019
2

Afgerond.

10-12-2019
3

5.4 Separatistenpositie
Zie hiervoor onder 5.3.

11-06-2019
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van gebleken.

11-06-2019
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5.6 Retentierechten
Niet van gebleken.

11-06-2019
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5.7 Reclamerechten
Niet van gebleken.

11-06-2019
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

11-06-2019
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Monitoren ontvangst creditsaldo Rabobank, afw ikkelen leaseportefeuille.

11-06-2019
1

Afgerond.

10-09-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Gefailleerde is als personeelsvennootschap failliet, terw ijl het personeel w el
nodig w as om de activiteiten van de toen nog niet failliete The Colour Kitchengroep te kunnen blijven exploiteren. Het personeel is zodoende gedurende
één w eek ingezet bij de overige vennootschappen van de groep, zoals
voorafgaand aan het faillissement reeds gebruikelijk w as.

11-06-2019
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The Colour Kitchen B.V. heeft in dit kader de loonsom voor die w eek aan de
boedel ad € 50.000 voldaan.
Afgerond.

10-09-2019
2

6.2 Financiële verslaglegging
Zie hiervoor onder 6.1.

11-06-2019
1

Afgerond.

10-09-2019
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Afgerond.

11-06-2019
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Tot een doorstart van de onderneming is het niet gekomen. Per 21 mei 2019 is
een deel van het personeel in dienst getreden bij de andere vennootschappen
van de groep. Het betreft circa 43 van de 74 w erknemers.

11-06-2019
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Afgerond.

10-09-2019
2

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

11-06-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

6.7 Boedelbijdrage

11-06-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

11-06-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

11-06-2019
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Onderw erp van onderzoek.

11-06-2019
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In onderzoek.

10-09-2019
2

Het onderzoek loopt nog.

10-12-2019
3

Het onderzoek is nagenoeg afgerond.

10-03-2020
4

Het onderzoek is afgerond.

04-06-2020
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2017 is gedeponeerd op 8 januari 2019.
De jaarrekening over het boekjaar 2016 is gedeponeerd op 12 juni 2017.
De jaarrekening over het boekjaar 2015 is gedeponeerd op 2 mei 2016.

11-06-2019
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De jaarrekeningen over de boekjaren 2015 en 2016 zijn op tijd gedeponeerd.
Over 2017 is sprake van een zeer beperkte overschrijding van de
deponeringsplicht.
Afgerond.

10-09-2019
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

11-06-2019
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gefailleerde is een zogenaamde flex-B.V. Op grond van de flexw etgeving zijn
geen consequenties meer verbonden aan het niet volstorten van de aandelen.
Vanw ege de hoogte van de aandelen die zouden moeten w orden volgestort (€
100,-) zal hier verder geen onderzoek naar w orden gedaan en ook niet, voor
zover aan de orde, tot incasso w orden overgegaan.

11-06-2019
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Afgerond.

10-09-2019
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Onderw erp van onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Het onderzoek loopt nog.

Toelichting
Het onderzoek is nagenoeg afgerond.

Toelichting
Het onderzoek is afgerond.

11-06-2019
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10-09-2019
2

10-12-2019
3

10-03-2020
4

04-06-2020
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Onderw erp van onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.
Nee

11-06-2019
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10-09-2019
2

10-12-2019
3

Toelichting
Niet van gebleken.

Toelichting
Afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

10-03-2020
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Onderw erp van onderzoek.

11-06-2019
1

In onderzoek.

10-09-2019
2

Het onderzoek loopt nog.

10-12-2019
3

Het onderzoek is nagenoeg afgerond.

10-03-2020
4

Het onderzoek is afgerond. De curator beraadt zich over eventuele
vervolgacties.

04-06-2020
5

De curator heeft naar aanleiding van zijn onderzoek diverse vragen aan de
middellijk bestuurders gesteld. Deze zijn nog niet beantw oord.

02-09-2020
6

Naar aanleiding van een reactie van de middellijk bestuurders heeft de curator
nadere vragen gesteld. Daarop is nog geen reactie ontvangen.

02-12-2020
7

Er vindt overleg plaats met mr. Dulack, de curator van de overige gefailleerde
concernvennootschappen.

02-03-2021
8

Er w erd nadere informatie verkregen van de Belastingdienst over de gang van
zaken. Dit w ordt nog beoordeeld.

31-05-2021
9

Het rechtmatigheidsonderzoek is voltooid. Er vindt nog afstemming plaats
met de curator van de overige concernvennootschappen.

31-08-2021
10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie hiervoor onder 7.1, 7.2, 7.5 en 7.6.

11-06-2019
1

In onderzoek.

10-09-2019
2

Het onderzoek loopt nog.

10-12-2019
3

Het onderzoek is nagenoeg afgerond.

10-03-2020
4

Het onderzoek is afgerond.

04-06-2020
5

Zie hiervoor onder 7.7.

02-09-2020
6

Zie hiervoor onder 7.7.

02-12-2020
7

Zie hiervoor onder 7.7.

02-03-2021
8

Zie hiervoor onder 7.7.

31-05-2021
9

Zie hiervoor onder 7.7.

31-08-2021
10

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
(Nog) niet ingediend.

Toelichting
Idem.

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.
€ 431,19

11-06-2019
1

10-09-2019
2

10-12-2019
3

10-03-2020
4

Toelichting
UW V heeft een boedelvordering van € 431,19 ingediend met betrekking tot
één w erknemer. De curator is in afw achting van de overige vorderingen van
UW V.
€ 213.568,51

04-06-2020
5

Toelichting
UW V heeft haar vorderingen ingediend. Het totaal van haar boedelvorderingen
bedraagt € 213.568,51.

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het vijfde openbare verslag.
€ 218.919,10

02-09-2020
6

02-12-2020
7

Toelichting
UW V heeft haar boedelvorderingen verhoogd naar € 218.919,10.

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het zevende openbare verslag.

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het zevende openbare verslag.

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het zevende openbare verslag.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

02-03-2021
8

31-05-2021
9

31-08-2021
10

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 781.128,00

11-06-2019
1

Toelichting
€ 781.128,- uit hoofde van loonheffingen en artikel 43 invorderingsw et 2019.
€ 786.160,00

10-09-2019
2

Toelichting
€ 786.160,- uit hoofde van loonheffingen, artikel 43 invorderingsw et 2019 en
een teruggave uit hoofde van de W tl. Tegen de aanslag loonheffingen mei
2019 is door de curator bezw aar gemaakt in verband met de van toepassing
zijnde loongarantieregeling. Deze vordering is vervolgens door de
Belastingdienst op nihil gezet.

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het tw eede openbare verslag.

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het tw eede openbare verslag.

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het tw eede openbare verslag.

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het tw eede openbare verslag.

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het tw eede openbare verslag.

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het tw eede openbare verslag. De curator
heeft ter completering en controle van het dossier de Belastingdienst verzocht
een actuele schuldopstelling te verstrekken.
€ 1.393.490,00

10-12-2019
3

10-03-2020
4

04-06-2020
5

02-09-2020
6

02-12-2020
7

02-03-2021
8

31-05-2021
9

Toelichting
De Belastingdienst heeft een schuldopgave verstrekt met betrekking tot
omzetbelasting voor de fiscale eenheid w aar gefailleerde onderdeel van
uitmaakt. Hieruit volgt een vordering van in totaal € 688.952,-.
Het totaal van de overige vorderingen (buiten de fiscale eenheid) uit hoofde
van loonheffingen zijn verminderd naar € 704.538,-.
€ 1.463.398,00
Toelichting
De Belastingdienst heeft haar vorderingen verhoogd met € 69.908,- uit
hoofde van aansprakelijk artikel 43 invorderingsw et 2019. Het totaal van de
fiscale schuld bedraagt thans 1.463.398,-.

8.3 Pref. vord. UWV

31-08-2021
10

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
(Nog) niet ingediend.

Toelichting
Idem.

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.

Toelichting
UW V heeft een preferente vordering van € 2.226,69 ingediend met betrekking
tot één w erknemer. De curator is in afw achting van de overige vorderingen van
UW V.
€ 233.521,25

11-06-2019
1

10-09-2019
2

10-12-2019
3

10-03-2020
4

04-06-2020
5

Toelichting
UW V heeft haar vorderingen ingediend. Het totaal van haar preferente
vorderingen bedraagt € 233.521,25.

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het vijfde openbare verslag.
€ 238.218,78

02-09-2020
6

02-12-2020
7

Toelichting
UW V heeft haar preferente vordering verhoogd naar € 238.218,78.

Toelichting
De curator heeft navraag gedaan bij UW V naar haar vordering uit hoofde van
pensioenpremies en is nog in afw achting van een reactie.

Toelichting
UW V heeft nog geen inhoudelijke reactie kunnen geven op de diverse
verzoeken van de curator. De curator houdt ter zake vinger aan de pols.
€ 238.218,78
Toelichting
UW V heeft laten w eten dat het uitkerend kantoor nog in afw achting is van
een reactie van het pensioenfonds. Bij het uitkerend kantoor zou sprake zijn
van een achterstand. Hierdoor kan UW V geen uitspraak doen w anneer de
vordering zal volgen.
De curator blijft dit monitoren. Op de crediteurenlijst staat nog immer de
vordering ad € 238.218,78 vermeld.

8.4 Andere pref. crediteuren

02-03-2021
8

31-05-2021
9

31-08-2021
10

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
(Nog) niet ingediend.

Toelichting
Idem.

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11-06-2019
1

10-09-2019
2

10-12-2019
3

10-03-2020
4

04-06-2020
5

02-09-2020
6

02-12-2020
7

02-03-2021
8

31-05-2021
9

31-08-2021
10

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

11-06-2019
1

7

10-09-2019
2

8

10-12-2019
3

9

10-03-2020
4

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het vierde openbare verslag.

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het vierde openbare verslag.

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het vierde openbare verslag.

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het vierde openbare verslag.

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het vierde openbare verslag.

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het vierde openbare verslag.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

04-06-2020
5

02-09-2020
6

02-12-2020
7

02-03-2021
8

31-05-2021
9

31-08-2021
10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 277.388,16

11-06-2019
1

€ 281.966,09

10-09-2019
2

€ 282.164,91

10-12-2019
3

Toelichting
€ 282.164,91 w aarvan € 277.388,16 van het pensioenfonds.
€ 291.446,68

10-03-2020
4

Toelichting
€ 291.446,68 w aarvan € 277.388,16 van het pensioenfonds.
€ 262.163,42

04-06-2020
5

Toelichting
€ 262.163,42 inclusief de vordering van het pensioenfonds. Het pensioenfonds
heeft haar vordering teruggebracht van € 277.388,16 naar € 244.104,91.

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het vijfde openbare verslag.

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het vijfde openbare verslag.

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het vijfde openbare verslag.

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het vijfde openbare verslag.

Toelichting
Geen w ijzigingen ten opzichte van het vijfde openbare verslag.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

02-09-2020
6

02-12-2020
7

02-03-2021
8

31-05-2021
9

31-08-2021
10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

11-06-2019
1

Idem.

10-09-2019
2

Nog niet bekend.

10-12-2019
3

Nog niet bekend.

10-03-2020
4

Nog niet bekend.

04-06-2020
5

Nog niet bekend.

02-09-2020
6

Nog niet bekend.

02-12-2020
7

Nog niet bekend.

02-03-2021
8

Nog niet bekend.

31-05-2021
9

Nog niet bekend.

31-08-2021
10

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In kaart brengen van crediteuren.

11-06-2019
1

Bezw aar vordering Belastingdienst.

10-09-2019
2

Noteren ingekomen vorderingen.

10-12-2019
3

Noteren ingekomen vorderingen.

10-03-2020
4

Noteren ingekomen vorderingen.

04-06-2020
5

Noteren ingekomen vorderingen.

02-09-2020
6

Noteren ingekomen vorderingen.

02-12-2020
7

Noteren ingekomen vorderingen.

02-03-2021
8

Noteren ingekomen vorderingen.

31-05-2021
9

Noteren ingekomen vorderingen.

31-08-2021
10

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

11-06-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

11-06-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

11-06-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

11-06-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
2. Correspondentie met w erknemers en UW V;
4.3 Onderzoek debiteurenpositie;
4.3 Indienen vordering van gefailleerde op overige vennootschappen bij de
curator van die faillissementen;
5.1 Monitoren ontvangst creditsaldo Rabobank;
5.2 Afw ikkelen leaseportefeuille;
7. Rechtmatigheidsonderzoeken;
8.8 In kaart brengen van crediteuren.

11-06-2019
1

4.3 Indienen vordering van gefailleerde op overige vennootschappen bij de
curator van die faillissementen;
7. Rechtmatigheidsonderzoeken;
8.8 In kaart brengen van crediteuren.

10-09-2019
2

7. Rechtmatigheidsonderzoeken.

10-12-2019
3

7. Rechtmatigheidsonderzoeken.

10-03-2020
4

7. Rechtmatigheidsonderzoeken.

04-06-2020
5

Zie hiervoor onder 7.7.

02-09-2020
6

zie hiervoor onder 7.7.

02-12-2020
7

Zie hiervoor onder 7.7.

02-03-2021
8

Zie hiervoor onder 7.7.

31-05-2021
9

Zie hiervoor onder 7.7.

31-08-2021
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

11-06-2019
1

Idem.

10-09-2019
2

Nog niet bekend.

10-12-2019
3

Nog niet bekend.

10-03-2020
4

Nog niet bekend.

04-06-2020
5

Nog niet bekend.

02-09-2020
6

Nog niet bekend.

02-12-2020
7

Nog niet bekend.

02-03-2021
8

Nog niet bekend.

31-05-2021
9

Nog niet bekend.

31-08-2021
10

10.3 Indiening volgend verslag
30-11-2021

10.4 Werkzaamheden overig

31-08-2021
10

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor onder 10.1.

11-06-2019
1

Zie hiervoor onder 10.1.

10-09-2019
2

Zie hiervoor onder 10.1.

10-12-2019
3

Zie hiervoor onder 10.1.

10-03-2020
4

Zie hiervoor onder 10.1.

04-06-2020
5

Zie hiervoor onder 10.1.

02-09-2020
6

Zie hiervoor onder 10.1.

02-12-2020
7

Zie hiervoor onder 10.1.

02-03-2021
8

Zie hiervoor onder 10.1.

31-05-2021
9

Zie hiervoor onder 10.1.

31-08-2021
10

Bijlagen
Bijlagen
Bijlage 1

11-06-2019
1

