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Algemene gegevens
Naam onderneming
Holding Kees-Jan van Dijk B.V.

04-02-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holding Kees-Jan
van Dijk B.V., tevens handelend onder de naam Fritesclub, statutair gevestigd
te W aalw ijk en kantoorhoudende te (5301 SV) Zaltbommel aan de
Rembrandtstraat 45.
KvK-nummer: 18125967.

04-02-2019
1

Activiteiten onderneming
De exploitatie van een friteszaak.

04-02-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2016

€ 0,00

2018

€ 47.681,00

2017

€ 31.922,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -3.959,00

€ 22.055,00

€ -315.290,00

€ 123.932,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

04-02-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

04-02-2019
1

€ 0,00

14-02-2020
5

€ 0,00

13-11-2020
8

Verslagperiode
van
2-1-2019

04-02-2019
1

t/m
30-1-2019
van
31-1-2019

17-05-2019
2

t/m
16-5-2019
van
17-5-2019

16-08-2019
3

t/m
14-8-2019
van
15-8-2019

15-11-2019
4

t/m
14-11-2019
van
11-11-2019

14-02-2020
5

t/m
9-2-2020
van
10-2-2020

14-05-2020
6

t/m
10-5-2020
van
13-8-2020

13-11-2020
8

t/m
11-11-2020
van
12-11-2020

12-02-2021
9

t/m
10-2-2021
van
11-2-2021

12-05-2021
10

t/m
9-5-2021
van
10-5-2021

12-08-2021
11

t/m
8-8-2021
van
9-8-2021

12-11-2021
12

t/m
9-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

8 uur 0 min

2

4 uur 36 min

3

4 uur 24 min

4

5 uur 30 min

5

5 uur 12 min

6

17 uur 36 min

7

21 uur 42 min

8

23 uur 36 min

9

9 uur 6 min

10

3 uur 18 min

11

15 uur 12 min

12

22 uur 18 min

totaal

140 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal bestede uren: 12,90

17-05-2019
2

Totaal bestede uren: 22 uur en 30 minuten.

15-11-2019
4

Totaal bestede uren 27 uur en 42 minuten.

14-02-2020
5

Bestede uren totaal: 45 uur en 18 minuten.

14-05-2020
6

Bestede uren totaal: 99 uur en 42 minuten.

12-02-2021
9

Bestede uren totaal: 103 uur en 0 minuten.

12-05-2021
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Holding Kees-Jan van Dijk B.V. (hierna: 'curanda') is opgericht bij akte van 27
juni 1989. De heer J.G.C. van Dijk is enig bestuurder en aandeelhouder van
curanda. Sinds augustus 2017 bestonden de bedrijfsactiviteiten van curanda
uit de exploitatie van een friteszaak te Eindhoven onder de naam 'Fritesclub'.

04-02-2019
1

1.2 Lopende procedures
In onderzoek.

04-02-2019
1

Niet van toepassing.

17-05-2019
2

1.3 Verzekeringen
Niet van toepassing.

04-02-2019
1

1.4 Huur
Niet van toepassing.

1.5 Oorzaak faillissement

04-02-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is bij verzoekschrift van 20 december 2018 op eigen aangifte
uitgesproken. De bestuurder heeft - kort gezegd - verklaard dat de oorzaak
van het faillissement is gelegen in de omstandigheden dat vanaf de start van
de exploitatie van de friteszaak te Eindhoven zow el het startkapitaal als de
omzet achterbleven bij de begroting. De onderneming is op 1 november 2018
verkocht aan een derde partij. Ook na de verkoop beschikte curanda over
onvoldoende financiële middelen om haar schulden te voldoen, aldus de
bestuurder. De curator zal het onderzoek naar de oorzaak van het
faillissement voortzetten.

04-02-2019
1

Het onderzoek loopt nog.

17-05-2019
2

De curator onderzoekt de verklaringen van de bestuurder over de oorzaken en
achtergronden van het faillissement. In dat kader zijn nog enkele
onderliggende stukken opgevraagd ter onderbouw ing van de door de
bestuurder beschreven oorzaken. De curator is nog in afw achting van deze
stukken, daarna w ordt het onderzoek afgerond.

14-02-2020
5

Afgelopen periode heeft de curator nadere stukken ontvangen en een
bespreking met de bestuurder belegd. De curator heeft geen redenen om de
verklaringen van de bestuurder in tw ijfel te trekken. Het onderzoek naar de
achtergronden en oorzaken van het faillissement zijn afgerond.

14-05-2020
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

04-02-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

04-02-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

04-02-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing

04-02-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

04-02-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

04-02-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

04-02-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

04-02-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

04-02-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

04-02-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Earn-outvergoeding
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
De andere activa bestaan uit de handelsnamen ('Holding Kees-Jan van Dijk
B.V.' en 'Fritesclub') en de gebruiksrechten ten aanzien van de domeinnaam
‘https://w w w .fritesclub.nl’.

04-02-2019
1

De curator heeft geen partijen met interesse voor de domeinnaam en
handelsnamen gevonden. Dit punt is voor nu afgew ikkeld.

14-02-2020
5

Er is niet gebleken van interesse voor de domeinnaam en handelsnamen.

14-05-2020
6

Gefailleerde exploiteerde een friteszaak in Eindhoven. Op 11 oktober 2018
zijn alle activa van gefailleerde verkocht. De koopsom die partijen
overeenkw amen bestond uit een percentage van de jaarlijkse omzet (boven
een minimaal bedrag) tot en met 2023.

12-11-2021
12

De koopsom w erd in de maand voorafgaand aan het faillissement gecedeerd
aan een aan gefailleerde gelieerde partij. De rechtshandeling die heeft geleid
tot de cessie is door de curator rechtsgeldig vernietigd. Daardoor w ordt de
cessie geacht nooit te hebben bestaan en komt de koopsom toe aan de
boedel.
In de afgelopen jaren is - mede vanw ege het coronavirus en de hiermee
gepaard gaande overheidsmaatregelen - de minimale omzet niet behaald.
Vooralsnog komt er aldus geen percentage van de omzet toe aan de boedel.
In 2022 zullen partijen de afrekening over 2021 maken. De curator ontving
reeds een prognose.

3.9 Werkzaamheden andere activa
De verkoopw erkzaamheden zijn aangevangen.

04-02-2019
1

De w erkzaamheden w orden voortgezet.

17-05-2019
2

De w erkzaamheden op dit punt zijn voor nu afgew ikkeld.

14-02-2020
5

De w erkzaamheden zijn afgerond.

14-05-2020
6

De curator blijft in de komende jaren in contact met de kopende partij over de
afrekening.

12-11-2021
12

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Niet van toepassing.

04-02-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

04-02-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft alle bekende banken aangeschreven. Curanda bankierde bij
Rabobank. Het debetsaldo van de rekening bij Rabobank bedroeg op datum
faillissement € 127,06. Rabobank heeft geen vordering ter verificatie ingediend.

Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft geen vordering ingediend. De w erkzaamheden zijn
afgerond.

04-02-2019
1

14-05-2020
6

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

04-02-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

04-02-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

04-02-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een aantal crediteuren heeft een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan.
De curator heeft de betreffende zaken niet in de boedel aangetroffen. De
w erkzaamheden zijn afgerond.

04-02-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

04-02-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

04-02-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

04-02-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De w erkzaamheden zijn afgerond.

04-02-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

04-02-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

04-02-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

04-02-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

04-02-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

04-02-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

04-02-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

04-02-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De w erkzaamheden zijn afgerond.

04-02-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

04-02-2019
1

De boekhouding is onderzocht en lijkt te voldoen aan de eisen die de w et
hieraan stelt. Het onderzoek is afgerond.

14-05-2020
6

7.2 Depot jaarrekeningen
Curanda heeft de navolgende jaarrekeningen gedeponeerd:

04-02-2019
1

Boekjaar 2015: 1 november 2016
Boekjaar 2016: 12 september 2017
Boekjaar 2017: 17 december 2018
Aan de publicatieplicht is aldus voldaan.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

04-02-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsverplichting is voldaan.

04-02-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Afgelopen periode zijn nadere stukken ontvangen van de advocaat van de
bestuurder, daarnaast heeft er nog een bespreking met de bestuurder
plaatsgevonden. Gezien het gebrek aan verhaalsmogelijkheden is het voor nu
niet in het belang van de boedel om nader onderzoek te verrichten. Dit punt is
voor nu afgerond.

7.6 Paulianeus handelen

04-02-2019
1

14-05-2020
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
In onderzoek

04-02-2019
1

14-05-2020
6

Toelichting
De curator heeft een aantal handelingen kort voor faillissement in onderzoek
en correspondeert hierover met de betrokken partijen. De curator
correspondeert onder meer over de verkoop van de gehele onderneming kort
voor datum faillissement.
In onderzoek

14-08-2020
7

Toelichting
Het onderzoek naar eventueel paulianeuze rechtshandelingen loopt en w ordt
komende verslagperiode voortgezet.
Ja

13-11-2020
8

Toelichting
De curator heeft de rechtshandeling die heeft geleid tot de stille cessie van de
te verw achten koopsom van de verkoop van de activa van gefailleerde
buitengerechtelijk vernietigd. De cessionaris heeft vooralsnog niet berust in
deze buitengerechtelijke vernietiging. De curator overw eegt nadere
maatregelen.
In onderzoek

12-02-2021
9

Toelichting
De curator is in gesprek met de betrokken partijen.
In onderzoek

12-05-2021
10

Toelichting
De curator ontving in de afgelopen verslagperiode niet of nauw elijks respons
van de betrokken partijen. Partijen verkeren in een patstelling. De curator
heeft de betrokken partijen een laatste termijn gesteld en overw eegt het
treffen van nadere (rechts)maatregelen.
In onderzoek

12-08-2021
11

Toelichting
Partijen zijn niet tot een oplossing gekomen. De curator zal een procedure
aanhangig maken met het doel de vernietiging in rechte te laten vaststellen. In
dat kader is aan de curator een garantstelling toegekend op grond van de
Garantstellingsregeling curatoren 2012.
Ja
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de rechtbank Amsterdam vonnis
gew ezen. De door de curator ingeroepen buitengerechtelijke vernietiging is
in rechte vastgesteld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

12-11-2021
12

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Gezien punt 7.6 kan het rechtmatigheidsonderzoek nog niet w orden afgerond.
De curator zet deze w erkzaamheden voort.

14-08-2020
7

De curator is in gesprek met de betrokken partijen.

12-02-2021
9

Zie punt 7.6 hierboven.

12-05-2021
10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De rechtmatigheidsonderzoeken w orden voortgezet.

04-02-2019
1

De rechtmatigheidsonderzoeken w orden voortgezet.

17-05-2019
2

De rechtmatigheidsonderzoeken w orden voortgezet.

16-08-2019
3

Naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator een aantal
vragen gesteld aan (de advocaat van) de bestuurder van gefailleerde. De
correspondentie en het onderzoek lopen.

15-11-2019
4

De curator heeft afgelopen verslagperiode een aantal stukken ter
onderbouw ing opgevraagd bij de advocaat van de bestuurder, maar is nog in
afw achting van een reactie. Hierna w ordt het rechtmatigheidsonderzoek
voortgezet en indien mogelijk ook afgerond.

14-02-2020
5

Alleen de w erkzaamheden onder punt 7.6 dienen nog te w orden afgerond.

14-05-2020
6

De w erkzaamheden onder punt 7.6 w orden voortgezet.

13-11-2020
8

De onder punt 7.6 vermelde w erkzaamheden w orden voortgezet.

12-02-2021
9

De onder punt 7.6 vermelde w erkzaamheden w orden voortgezet.

12-05-2021
10

De onder punt 7.6 vermelde w erkzaamheden w orden voortgezet.

12-08-2021
11

De w erkzaamheden zijn afgerond.

12-11-2021
12

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
€ 24,20

04-02-2019
1

Toelichting
Claimsagent: € 24,20
€ 51,43

17-05-2019
2

Toelichting
Claimsagent: € 51,43
€ 60,50

16-08-2019
3

Toelichting
Claimsagent: € 60,50

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet bekend.

04-02-2019
1

€ 12.606,00

17-05-2019
2

€ 13.243,00

16-08-2019
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.

Toelichting
Niet van toepassing.

04-02-2019
1

17-05-2019
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

04-02-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

04-02-2019
1

9

17-05-2019
2

11

16-08-2019
3

12

13-11-2020
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 61.289,12

04-02-2019
1

€ 60.855,12

17-05-2019
2

€ 62.798,30

16-08-2019
3

€ 62.816,39

13-11-2020
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

04-02-2019
1

Dit is nog niet bekend.

14-05-2020
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De inventarisatie van crediteuren w ordt voortgezet.

04-02-2019
1

Crediteurencommuicatie en -administratie.

14-08-2020
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

04-02-2019
1

De curator heeft een procedure aanhangig gemaakt jegens een aan
gefailleerde gelieerde partij.

12-11-2021
12

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

04-02-2019
1

De curator had een rechtshandeling die heeft geleid tot een akte van cessie
buitengerechtelijk vernietigd. Door de buitengerechtelijke vernietiging zou
gefailleerde aanspraak maken op een koopsom uit hoofde van een
activaovereenkomst van kort voor faillissement.
De betrokken partij heeft tegen de buitengerechtelijke vernietiging verw eer
gevoerd. De curator zag zich daarom genoodzaakt om - met machtiging van
de rechter-commissaris daartoe - een procedure aanhangig te maken om de
vernietiging in rechte vast te laten stellen.

12-11-2021
12

In dat kader w ordt eveneens verw ezen naar hoofdstuk 3.8 van dit verslag

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

04-02-2019
1

De rechtbank Amsterdam heeft de vordering van de curator bij
(verstek)vonnis van 27 oktober 2021 toegew ezen en voor recht verklaard
dat de buitengerechtelijke vernietiging door de curator daadw erkelijk
vernietiging van de rechtshandeling tot gevolg heeft gehad. De rechtbank
heeft gedaagde veroordeeld in de proceskosten.

12-11-2021
12

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

04-02-2019
1

De curator heeft gedaagde verzocht de proceskosten aan de boedel te
betalen.

12-11-2021
12

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op het
voortzetten van de inventarisatie van crediteuren en de onderzoeken naar de
oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten.

04-02-2019
1

De curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op het
voortzetten van de onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement en de
diverse rechtmatigheidsaspecten.

17-05-2019
2

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het voortzetten
van de onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement en de diverse
rechtmatigheidsaspecten.

16-08-2019
3

De hierna genoemde w erkzaamheden w orden komende verslagperiode
voortgezet:
- correspondentie met (de advocaat van) de bestuurder i.v.m. het
rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek naar eventueel paulianeuze rechtshandelingen, kennelijk
onbehoorlijk bestuur en de oorzaken en achtergronden van het faillissement;
- crediteurencommunicatie en -administratie.

15-11-2019
4

De hierna genoemde w erkzaamheden w orden komende verslagperiode
voortgezet:
- correspondentie met (de advocaat van) de bestuurder i.v.m. het
rechtmatigheidsonderzoek;
- crediteurencommunicatie en -administratie.

14-02-2020
5

De hieronder vermelde w erkzaamheden w orden in de komende verslagperiode
voortgezet:

14-05-2020
6

- onderzoek naar paulianeuze rechtshandelingen;
- crediteurencommunicatie en -administratie.
De curator verw acht alleen nog te corresponderen met de (advocaat van) de
bestuurder en de kopende partij inzake de kw estie zoals deze is omschreven
in punt 7.6 van dit verslag.

14-08-2020
7

De w erkzaamheden zoals vermeld in hoofdstuk 7.6 van dit verslag w orden
voortgezet.

13-11-2020
8

Alleen de w erkzaamheden zoals vermeld in hoofdstuk 7.6 van dit verslag
w orden voortgezet.

12-02-2021
9

De w erkzaamheden zoals vermeld in hoofdstuk 7.6 van dit verslag w orden
voortgezet.

12-05-2021
10

In de komende verslagperiode w ordt een dagvaarding opgesteld w aarna de
procedure aanhangig w ordt gemaakt.

12-08-2021
11

De curator blijft in de komende verslagperiode corresponderen met Pieperz
Eindhoven over de afrekening conform de koopovereenkomst tussen
gefailleerde en Pieperz.

12-11-2021
12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

04-02-2019
1

De koopovereenkomst loopt nog tot en met 2023. In dat kader is in de
komende jaren (naar w aarschijnlijkheid) nog activa te verw achten.

12-11-2021
12

10.3 Indiening volgend verslag
12-2-2022

12-11-2021
12

10.4 Werkzaamheden overig
Zie § 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

04-02-2019
1

