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Gegevens onderneming
Besloten Vennootschap Food Truck Company B.V., statutair gevestigd te Lopik,
bezoekadres Strijkviertel 63 te (3454 PK) De Meern, ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 54729505.

10-10-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel: Handel in en reparatie
van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuw e). Het
ontw erpen, ontw ikkelen, fabriceren, verkopen, leasen van voertuigen en
andere (mobiele of al dan niet tijdelijke) voorzieningen) vanuit w elke voedsel
en drank kan w orden verkocht.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 3.171.337,00

€ -236.901,00

€ 1.399.025,00

2016

€ 1.782.917,00

€ -177.742,00

€ 1.444.000,00

2017

€ 2.736.128,00

€ 36.122,00

€ 2.016.268,00

2019

€ 1.032.266,00

€ -529.551,00

10-10-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft jaarrapporten van de bestuurder ontvangen over 2016, 2017
en 2018 en een pro forma w inst- en verliesrekening en balans over het
boekjaar 2019, zulks per 16 september 2019. Het laatste verslag is niet
onderw orpen aan goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering.

10-10-2019
1

De curator heeft Nederpel De Block & Partners, onder toestemming van u,
rechter-commissaris, opdracht gegeven om de administratie veilig te stellen en
hoopt in het volgende faillissementsverslag nader over financiële gegevens te
kunnen beschikken. In dit verband is het van belang dat de curator nog
diverse vragen heeft gesteld naar aanleiding van de overhandigde financiële
gegevens die vooralsnog niet allen zijn beantw oord.

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel w aren er 14 personen
w erkzaam bij de gefailleerde vennootschap. De curator constateerde per
faillissementsdatum dat er 14 mensen al dan niet in dienst zijn gew eest in de
periode voorafgaand aan het faillissement. Van vier w erknemers w as in de
periode voorafgaand aan het faillissement in ieder geval de ontslagvergunning
aangevraagd en deze zijn ook ontslagen.

10-10-2019
1

Boedelsaldo
€ 211.895,56

10-01-2020
2

€ 186.561,77

10-04-2020
3

€ 190.707,77

10-07-2020
4

€ 191.391,79

09-10-2020
5

€ 193.241,28

08-01-2021
6

€ 178.893,70

07-04-2021
7

€ 178.893,70

06-07-2021
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
10-9-2019

10-10-2019
1

t/m
9-10-2019
van
10-10-2019

10-01-2020
2

t/m
9-1-2020
van
10-1-2020

10-04-2020
3

t/m
9-4-2020
van
10-4-2020

10-07-2020
4

t/m
9-7-2020
van
10-7-2020

09-10-2020
5

t/m
8-10-2020
van
9-10-2020

08-01-2021
6

t/m
7-1-2021
van
8-1-2021
t/m
6-4-2021

Bestede uren

07-04-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

124 uur 40 min

2

119 uur 12 min

3

53 uur 12 min

4

17 uur 30 min

5

7 uur 12 min

6

6 uur 42 min

7

4 uur 36 min

8

1 uur 42 min

totaal

334 uur 46 min

Toelichting bestede uren
Nadrukkelijk w ordt gew ezen op de omstandigheid dat dit faillissementsverslag
is gebaseerd op de informatie die de curator in de voorliggende periode heeft
ontvangen. De in dit verslag opgenomen financiële en andere informatie is dan
ook een onderw erp van nader onderzoek. Dat brengt met zich mee dat thans
geen definitieve uitspraak kan w orden gedaan over de juistheid en
volledigheid van de opgenomen gegevens. In een later stadium kan blijken dat
eerder vermelde gegevens moeten w orden aangepast. Aan dit verslag kunnen
dan ook geen rechten w orden ontleend.

10-10-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De curator constateert dat de besloten vennootschap is opgericht op 22
februari 2012, terw ijl zij per dezelfde datum is ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel. Enig aandeelhouder en
bestuurder van curanda is M. de Reus Beheer B.V., statutair gevestigd te
IJsselstein, terw ijl de heer M. de Reus als DGA van M. de Reus Beheer B.V.
tevens gevolmachtigde w as van curanda.

10-10-2019
1

Er is sprake van een fiscale eenheid voor de Vennootschapsbelasting en de
Omzetbelasting.

1.2 Lopende procedures
Op faillissementsdatum heeft de curator geconstateerd dat een
faillissementsaanvrage reeds w as ingediend door een viertal personeelsleden
van de gefailleerde vennootschap, w elke faillissementsaanvrage als gevolg
van het faillissement van de gefailleerde vennootschap van 10 september
2019 per 16 september 2019 is ingetrokken.

10-10-2019
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft de lopende verzekeringen ten aanzien van de inventaris en
vervoersmiddelen ook na faillissementsdatum voortgezet. Het een en ander
voor rekening en risico van de pandhouder, de Rabobank. De genoemde
polissen lopen bij Interpolis, terw ijl de overige polissen tegen de vroegst
mogelijke datum zijn beëindigd.

10-10-2019
1

Inmiddels zijn alle - op de verzekeringen die van toepassing zijn op drie nog
niet overgedragen Food Trucks na - verzekeringen per 1 november 2019
beëindigd.

10-01-2020
2

Ten aanzien van de verzekeringen verw acht de curator nog een restitutie ten
aanzien van een verzekering die via Interpolis is doorgelopen en door de
curator alsnog is beëindigd. Het betrof een zakenverzekering. Voor w at betreft
de verzekering van de food trucks is van belang dat als gevolg van de levering
van één van de drie zich nog in het buitenland bevindende trucks aan de koper
er van, w aarbij de verkoop eerder door u, rechter-commissaris, is
goedgekeurd, tot gevolg heeft dat de verzekering voor dit deel kon w orden
beëindigd. Het een en ander is inmiddels door Interpolis doorgevoerd. De
verzekering loopt thans nog voor tw ee food trucks, w aarvan er één zich in
Italië bevindt en één in België. De afw ikkeling daarvan kost de nodige moeite
en tijd. De curator hoopt dat de afw ikkeling in de komende
faillissementsperiode zijn beslag kan krijgen.

10-04-2020
3

Ten aanzien van de verzekeringspenningen w aarvan de curator restitutie
verw achtte, bericht de curator u dat er in de achterliggende
faillissementsperiode inmiddels een bedrag van € 307,06 ter zake is
ontvangen. W at nog niet is afgew ikkeld is de overschrijving van het kenteken
van de Food Truck die zich in België bevindt alsmede de Food Truck die zich in
Italië bevindt. Het een en ander maakt dat de verzekeringen nog dienen te
w orden gecontinueerd. In dit verband is het voorts van belang dat de betaling
van de overeengekomen leasetermijn van de Italiaanse Food Truck nog dient
te geschieden. Als gevolg van de corona perikelen is het contact in de
achterliggende faillissementsperiode buitengew oon lastig gew eest. De curator
hoopt het een en ander in de komende faillissementsperiode af te kunnen
w ikkelen.

10-07-2020
4

Ten aanzien van de levering van de foodtrucks naar België en Italië is de
curator in de achterliggende faillissementsperiode niet verder gekomen. Het
een en ander heeft van doen dat ten aanzien van de uitlevering van de
foodtruck in Italië er een technisch rapport dient te komen. Dit rapport is niet
aanw ezig en niemand van de gefailleerde vennootschap is in staat dat rapport
op te maken dan w el daar verantw oordelijkheid voor te nemen. Het een en
ander maakt dat de levering zich in een impasse bevindt. De curator beraadt
zich thans.

09-10-2020
5

Voor w at betreft de positie van de foodtruck in België is er in het geheel geen
contact gew eest w aarbij eerder aan is gegeven dat de Corona-perikelen een
nadere levering lastig maakt. De curator bevindt zich thans in een impasse, nu
hij meer kosten maakt dan de boedelbijdrage die de Rabobank hem toezegde
en een levering de boedel niet meer baat. De curator heeft inmiddels contact
gezocht met de Rabobank om het een en ander te bespreken.
Als gevolg van het nog niet ingevoerd zijn zal de curator de trucks beide nog in

08-01-2021

verzekering houden. Inmiddels is er enige vordering gemaakt met het traject in
België, w aarbij de bal nu w eer ligt bij de Belgische afnemer. Het is in deze
periode lastig communiceren met de Italiaanse partij voor de uitvoer naar
Italië.

6

Inmiddels is de Food truck in België geleverd en de opbrengst ervan met de
Rabobank, als pandhouder, conform afspraak afgew ikkeld. De Food truck in
Italië is het laatste obstakel. De Italiaanse RDW is als gevolg van COVID-19
niet in staat de overschrijving aan de Italiaanse afnemer te bew erkstelligen.
Dit zou volgens de berichten medio april 2021 w el w eer mogelijk moeten zijn.
Dat betekent dat tot die tijd het faillissement niet kan w orden afgew ikkeld,
immers de boedel beschikt nog over een in eigendom zijnde Food truck. De
Rabobank heeft als pandhouder de verzekeringspenningen ervan in de
achterliggende faillissementsperiode voldaan.

07-04-2021
7

Inmiddels zijn alle trucks overgedragen en de verzekeringen beëindigd, zodat
dit deel van het faillissement als afgew ikkeld kan w orden beschouw d.

06-07-2021
8

1.4 Huur
Er zijn tw ee huurcontracten met curanda, voor zover thans bekend. De curator
heeft alle tw ee de huurcontracten, met instemming van u, rechter-commissaris,
opgezegd tegen de vroegst mogelijke datum. Het betreft een pand aan het
vestigingsadres van de gefailleerde vennootschap aan de Strijkviertel 63 (3454
PK) te De Meern alsmede een huurovereenkomst inzake een parkeerterrein
aan de Molenstijn (3454 PT) te De Meern. Beide objecten zijn nog niet
opgeleverd.

10-10-2019
1

Inmiddels zijn de beide huurobjecten opgeleverd, w aarbij de huur van het
parkeerterrein aan de Molenstijn zonder nadere schade is kunnen w orden
opgeleverd. Ter zake het pand aan de Strijkviertel 63 is enige schade
geconstateerd ten aanzien van de roldeuren. Hierover is inmiddels
correspondentie met de verhuurder. Voorts is het van belang dat de gemeente
een onderzoek eist naar de bodemgesteldheid. Het een en ander dient plaats
te hebben voor 20 maart 2020. De curator heeft in overleg met de verhuurder
inmiddels een derde bereid gevonden om een offerte ter zake uit te brengen.
De curator houdt u op de hoogte over de stand van zaken.

10-01-2020
2

Ten aanzien van het hiervoor geduide onderzoek naar de bodemgesteldheid
heeft Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V. op 20 februari 2020 een rapport
ingediend, w aartoe zij op dezelfde datum een factuur zond conform offerte van
€ 1.439,90 inclusief BTW . De conclusie van het rapport is dat er niets mis is met
de bodemgesteldheid. De conclusie in het door de gemeente Utrecht
opgelegde onderzoek heeft tot gevolg dat de gemeente Utrecht op 4 maart
2020 namens de Inspectie Toezicht en Handhaving Bebouw de omgeving en
Milieu heeft bericht dat er geen lopende zaken zijn en dat de gemeente de
zaken als "afgehandeld" beschouw d. Ook de verhuurder is op de hoogte
gebracht omtrent het onderzoek. De curator beschouw t het een en ander als
afgehandeld.

10-04-2020
3

Voor w at betreft de door de verhuurder ingediende vorderingen heeft de
curator de vorderingen van de verhuurder ten aanzien van de schade aan de
roldeuren geplaatst op een lijst van voorlopig erkende concurrente
crediteuren.

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Bij de aanvraag van het faillissement is opgenomen als oorzaak van het
faillissement dat na enkele jaren van sterke groei en focus op nieuw e kansen
en een groeiende populaire markt er is gebouw d aan een organisatie en
naamsbekendheid. Het interne team w as niet in control w aardoor er
verlieslatende projecten zijn uitgevoerd. Door onvoldoende financiële kennis
en inzicht zijn de besluiten te w einig genomen op basis van financiële
onderbouw ing maar op ambitie. Men kw am in een neerw aartse spiraal, w aarna
er te veel aandacht moest w orden gevestigd op overleven en niet op
verkopen.

10-10-2019
1

Nadat het vertrouw en van de bank is opgezegd op 27 augustus 2019 is
daarop op 28 augustus 2019 het aandeelhoudersbesluit genomen om de
eigen aangifte in te dienen.
De curator onderzoekt de toelichting bij de faillissementsaanvrage en merkt op
dat er los van de eigen aangifte er op dat moment tevens een aangifte
namens derden lag. Voorts merkt de curator op dat hij op basis van de reeds
ontvangen administratie aanw ijzingen heeft dat er mogelijk ook andere
oorzaken voor het faillissement zijn. De curator onderzoekt de oorzaak van het
faillissement nader.
De curator merkt op dat er naast de gefailleerde vennootschap tevens The
Activation Company bestaat w aarin voor 50 % w ordt geparticipeerd door M. de
Reus Beheer B.V. dan w el de heer De Reus, terw ijl er voorts in 2019 een Next
Level Concepts B.V. is opgericht en tevens op 23 juli 2019 een M. de Reus
Beheer B.V. II met haar 100 % dochteronderneming The Next Level Concepts
B.V. Genoemde vennootschappen begaven zich op exact hetzelfde terrein als
de thans gefailleerde vennootschap. Ook naar de activiteiten van deze
vennootschappen doet de curator nader onderzoek.
Ter zake de oorzaken van het faillissement heeft de curator nog immer het een
en ander in onderzoek. Inmiddels is het rapport van Nederpel De Block &
Partners ten aanzien van de administratie in goede orde ontvangen, w aarbij
de curator aan de hand van het rapport nadere vragen heeft gesteld aan de
directie ten aanzien van de oorzaak van het faillissement. De curator verw acht
op korte termijn antw oord ter zake. De curator houdt u op de hoogte over de
stand van zaken.

10-01-2020
2

Voor w at betreft het oorzakenonderzoek heeft de curator inmiddels de nodige
antw oorden ontvangen en ter zake de afw ikkeling er van met instemming van
u, rechter-commissaris, inmiddels een regeling met de directie van de
gefailleerde vennootschap getroffen. Kortheidshalve verw ijst de curator naar
punt 7.8.

10-04-2020
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
14
Toelichting

10-10-2019
1

Ten tijde van het faillissement 10 tot 14 personeelsleden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
14

10-10-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

11-9-2019

14

Met instemming van de rechter-commissaris van 11 september
2019

totaal

14

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft in de achterliggende faillissementsperiode met veel
personeelsleden gesproken ten aanzien van de oorzaak van het faillissement
alsook met betrekking tot de handelw ijze van het bestuur in de fase
voorafgaand aan het faillissement. Voorts is er gekeken naar een mogelijke
doorstart. Ook heeft de curator vragen kunnen beantw oorden van het
personeel, terw ijl het personeel op 12 september 2019 haar
loonvorderingsformulieren op het adres van de gefailleerde vennootschap
heeft kunnen indienen.

10-10-2019
1

De curator voorziet, nu alle eigendommen van de gefailleerde vennootschap
door het personeel is ingeleverd, vooralsnog beperkte w erkzaamheden op dit
terrein. Het een en ander behoudens vragen zijdens het personeel.
Het personeel is zeer begaan met de afw ikkeling van het faillissement en heeft
de curator ook in de achterliggende faillissementsperiode de nodige vragen
gesteld. De curator poogt deze in goede orde te beantw oorden.

10-01-2020
2

In de achterliggende faillissementsperiode heeft de curator diverse vragen van
het personeel beantw oord en hen inmiddels op de hoogte gesteld dat er een
regeling is getroffen met de directie van de gefailleerde vennootschap. De
curator verw ijst kortheidshalve naar punt 7.8.

10-04-2020
3

Ook in de achterliggende faillissementsperiode heeft de curator diverse vragen
van het personeel beantw oord, mede naar aanleiding van vragen omtrent de
afw ikkeling van de regeling tussen de bestuurder en de boedel.

10-07-2020
4

Ook in de achterliggende faillissementsperiode heeft de curator het personeel
dat zeer betrokken is bij de afw ikkeling van het faillissement nader
geïnformeerd omtrent de voortgang in de afw ikkeling van de regelingen met
onder meer het bestuur.

09-10-2020
5

In de achterliggende faillissementsperiode heeft de curator overleg gevoerd
met de Rabobank over de pensioenafspraken van het personeel. De curator
w enst het personeel hierover nog te informeren, w aarna ook dit onderdeel
als afgew ikkeld kan w orden beschouw d.

06-07-2021
8

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

10-10-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

10-10-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Vide bijgaande taxatierapporten van het NTAB van september 2019. Hierbij is
een overzicht van de inventaris alsmede het rollend materieel en de containers
opgenomen. De curator heeft ten aanzien van de taxaties van het rollend
materieel de nodige aanpassingen moeten doen als gevolg van het feit dat
tussen taxatiedatum en faillissementsdatum enige Food Trucks zijn verkocht,
terw ijl anderszins de curator enige inventaris die zich niet meer op het bedrijf
bevond voor de taxatie, inmiddels retour heeft gekregen. Het een en ander
maakt dat de rapporten zijn aangevuld/aangepast. De taxatie heeft
plaatsgevonden in en om het pand aan de Strijkviertel 63 te De Meern alsmede
in en om het bedrijventerrein aan de Molenstein 20 te De Meern.

10-10-2019
1

De curator heeft de gegevens van de liquidatiew aarde alsmede de
onderhandse verkoopw aarde bij gelijkblijvende bestemming. Inmiddels heeft
de curator diverse partijen aangeschreven om een niet-bindend bod te doen
op basis van de door de curator toegezonden activalijsten, als gemeld in de
bijlage, alsmede een activa protocol. Het niet-bindende bod is van belang om
te komen tot een eerste schifting van aspirant kopers, nu er zich een fors
aantal kopers heeft aangemeld.
De curator heeft de IMac's en Mac Book Pro's niet op de lijsten laten staan, nu
de curator hiernaar onderzoek deed en deze overigens voor zijn onderzoek
nog nodig heeft.
Van belang is het dat de Rabobank als financier en pandhouder op de
voorraden en stil pandhouder op de inventaris en debiteuren, de curator heeft
verzocht om ook namens de Rabobank de verkoop ter hand te nemen. De
curator is, met inachtneming van de bodemvoorrechten van de belastingdienst
als gemeld, aangevangen met de verkoopactiviteiten. Een en ander heeft
langer geduurd dan w ellicht op het eerste gezicht nodig w as, maar dit heeft
van doen met het feit dat de curator over niet alle zaken van de boedel
beschikte als genoemd in de taxatierapporten, terw ijl anderszins de curator
nog zaken heeft aangetroffen die zich niet op de inventarislijsten als
getaxeerd bevonden. Ook bevinden zich nog drie Food Trucks in het
buitenland, w aarvan tw ee in België en één in Italië. Laatstgenoemde zal op
grond van een financial lease naar alle w aarschijnlijkheid kunnen w orden
overgedragen aan de Italiaanse lessee. De lease/huurovereenkomsten van de
tw ee Food Trucks in België zullen op korte termijn eindigen. De curator heeft
inmiddels contact met hen gezocht om te komen tot de overhandiging van
genoemde Food Trucks.
De curator hoopt in de komende faillissementsperiode tot een nadere
afw ikkeling van de verkoop van de inventaris, voorraden en het rollend
materieel over te kunnen gaan.

10-01-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Van toepassing.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

10-10-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verkoopactiviteiten ten aanzien van de inventaris voorraden en zo mogelijk
debiteuren dan w el goodw ill.

10-10-2019
1

Inmiddels heeft de curator bij overeenkomst van 31 oktober 2019 een groot
deel van de inventaris, voorraden en goodw ill verkocht aan HD Trade B.V. De
koopsom is als volgt verdeeld:

10-01-2020
2

Inventaris € 71.410,50;
Voorraden € 238.589,50
Goodw ill € 2.500,00.
Als gevolg van een omissie in de opstelling door de taxateur is er een korting
van € 5.000,-- verleend op de voorraden zodat er in totaal € 233.589,50 is
betaald op de voorraden.
De curator is met de bank een boedelbijdrage van 10 % overeengekomen.
De boedel is nog in het bezit van een aantal computers (IMac's, laptops
(Apple), Ipads en telefoons), zulks in verband met het onderzoek naar de
administratie. De boedel zal deze op enig nader moment te gelde maken.
De curator heeft inmiddels de nodige zaken met de bank afgew ikkeld. Voor w at
betreft de afw ikkeling van één food truck zich in België bevindend moet de
curator nog afrekenen met de Rabobank, nu deze als gevolg van obstakels bij
het RDW nog niet is geleverd. De curator w ikkelt met de Rabobank af indien en
zodra de levering compleet is.

10-04-2020
3

Nu er een regeling is getroffen met de directie van de gefailleerde
vennootschap w enst de curator thans over te gaan tot de verkoop van een
aantal computers, IMac's, laptops (Apple), Ipads en een telefoon. De curator
hoopt hiertoe in de komende faillissementsperiode nadere stappen te kunnen
zetten.
Inmiddels is met instemming van u, rechter-commissaris, overgegaan tot de
verkoop van de zich nog in de boedel bevindende computers, laptop's, I-pads
en een telefoon, w aarbij de boedel een bedrag van € 3.146,-- heeft mogen
bijschrijven op de faillissementsrekening (te w eten € 2.600,-- exclusief BTW ).
De curator beschouw t dit punt thans als afgew ikkeld.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Zie 3.5
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

10-07-2020
4

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voor w at betreft de voorraden zij verw ezen naar 3.3. Het betreft de voorraden
containers, foodtrucks en toebehoren. Voor w at betreft het onderhanden w erk
is van belang dat dat bestaat uit leasepenningen die in de komende periode
komen te vervallen. De curator tracht in het kader van de leasepenningen,
w aarbij w ordt gesproken over de tw ee trucks in België en de truck in Italië, in
de komende faillissementsperiode nader inzicht te krijgen. Het een en ander
heeft tevens van doen met borgen die door die partijen zijn betaald en
vermoedelijk kunnen w orden verrekend.

10-10-2019
1

Voor w at betreft de voorraden:
Naast genoemde activa is tevens verkocht tw ee zich in het buitenland
bevindende Food Trucks voor in totaal een bedrag van € 31.200,--. Omdat het
een internationale transactie betreft w as er geen BTW van toepassing. De
verkoop heeft plaatsgevonden met instemming van de pandhouders en u,
rechter-commissaris. De curator merkt op dat een boedelbijdrage van 10 % is
overeengekomen terw ijl de Rabobank, ondanks het feit dat de curator nadere
inspanningen heeft moeten verrichten, tot op heden geen bereidheid heeft
getoond om deze boedelbijdrage nader aan te passen. De afw ikkeling ervan is
nog niet gestand gedaan omdat de formele overdracht van de Food Trucks,
zulks in verband met beletselen in het kader van de overdracht van de Food
Trucks, nog niet heeft plaatsgevonden. De koopsommen zijn inmiddels w el
betaald maar nog niet doorgeleid aan de Rabobank. De Rabobank is als
pandhouder op de hoogte gebracht. De curator en de Rabobank spreken met
elkaar medio januari 2020.

10-01-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Voor w at betreft de voorraden zij verw ezen naar 3.3, terw ijl voor w at betreft
het onderhanden w erk de curator poogt in de komende faillissementsperiode
het een en ander inzichtelijk te maken.

10-10-2019
1

Vide 3.5

10-01-2020
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Zie 3.5
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Vooralsnog niet van toepassing.

10-10-2019
1

Voorts is er een restitutie van Heilbron van € 53,62 ontvangen.

10-01-2020
2

Ook heeft de curator een bedrag in rekening gebracht aan COOP Denemarken,
w aarbij COOP eerder door een derde vennootschap gelieerd aan de directie
van curanda w erd gefactureerd.
Inmiddels is het bedrag van COOP Denemarken ontvangen, w aarbij dit bedrag
feitelijk een pre-faillissementsdebiteur is die door een derde vennootschap aan
COOP in rekening is gebracht. Na creditering door deze derde vennootschap
heeft de boedel deze vordering alsnog in rekening gebracht en geïncasseerd.
Dit bedrag is inmiddels onder aftrek van de boedelbijdrage doorgestort aan de
Rabobank.

10-04-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Vooralsnog niet van toepassing.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

10-10-2019
1

Toelichting debiteuren
De curator heeft een zeer beperkte debiteurenlijst ontvangen w elke de curator
thans beoordeelt. Het is de curator opgevallen dat er een aantal crediteringen
hebben plaatsgevonden voorafgaand aan het faillissement, w aarbij de curator
onderzoekt of deze juist zijn. Mocht er alsnog dienen te w orden gefactureerd
dan zal de curator dat niet nalaten. Overigens heeft de curator begrepen dat
de thans openstaande debiteurenposten lastig incasseerbaar zijn.

10-10-2019
1

Los van genoemde debiteuren bestaan er tw ee leningen in de tussentijdse
cijfers 2019, w aarbij deze leningen (net als de debiteuren overigens) zijn
verpand aan de Rabobank. De curator onderzoekt ook de leningen en de
betalingen hier op.
Voor w at betreft de debiteuren is het van belang dat de curator een beperkte
debiteurenlijst heeft ontvangen met een negatief saldo van € 48.055,85. Op
de debiteurenlijst is niet vermeld een lening verstrekt aan De Pelikaan, w aarbij
de boedel inmiddels een bedrag van € 10.933,-- heeft geïncasseerd. Voor w at
betreft de overige debiteuren is het van belang dat er één préfaillissementsdebiteur is geïncasseerd, het betreft een vordering op Compass
Group ten bedrage van € 4.500,--. De curator heeft inmiddels de
debiteurenlijst, op verzoek van de Rabobank, met de Rabobank gedeeld en
partijen zijn in overleg over een boedelbijdrage dan w el een afw ikkeling van
de debiteurenportefeuille.

10-01-2020
2

Inmiddels heeft de curator een tussentijdse afw ikkeling ten aanzien van de
debiteurenincasso in overleg met de Rabobank opgemaakt en heeft de daarbij
behorende bedragen onder aftrek van de boedelbijdrage doorgeleid.

10-04-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek naar crediteringen van debiteurenposten, incasseren van
debiteuren en beoordelen of leningen al dan niet zijn voldaan.

10-10-2019
1

De curator is in overleg, w elk overleg in medio januari 2020 zal w orden
vervolgd het gaat dan onder meer over de afw ikkeling van de
debiteurenportefeuille.

10-01-2020
2

De curator heeft de Rabobank doorgegeven geen heil te zien in een
debiteurenincasso door de boedel. De curator beschouw t dit punt als
afgew ikkeld.

10-04-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank N.V. heeft als gevolg van haar financiering van de vennootschap,
zulks onder hoofdelijkheid van M. de Reus Beheer B.V. en borgstelling van de
privé aandeelhouder van M. de Reus Beheer B.V. een vordering per
faillissementsdatum van € 748.247,94 te vermeerderen met de
buitengerechtelijke incassokosten en uitw inningskosten, w aarbij zij als

10-10-2019
1

zekerheid heeft de verpanding van de inventaris, transportmiddelen,
voorraden en vorderingen op derden, terw ijl er een w ederzijdse
zekerheidsregeling is overeengekomen met Rabo Lease / Lage Landen. Voorts
bestaat er een eerste inschrijving op een w oonhuis van de bestuurder ter
hoogte van inmiddels om en nabij de € 571.000,--.
De curator vindt het van belang om te constateren dat blijkens akte van 18
april 2019 er een aanvullende lening is verstrekt tot een hoogte van €
700.000,--, zodat in de fase voorafgaand aan het faillissement de Rabobank
het krediet heeft opgehoogd met meer dan € 300.000,--.
De curator houdt overleg met de Rabobank over de afw ikkeling van het
faillissement.

Toelichting vordering van bank(en)
De curator is in overleg met de Rabobank over de afw ikkeling van het
faillissement, w aarbij de Rabobank nog een zekerheid heeft op de directie
w elke zal w orden uitgew onnen, w aarbij het actuele saldo van de Rabobank
vermoedelijk lager zal zijn dan het bedrag dat op heden is ingediend. De
curator houdt de vinger aan de pols.

Toelichting vordering van bank(en)
De curator verw acht nog een nadere opgave van de Rabobank ten aanzien
van haar vordering. De curator merkt op dat de behandelaar bij de Rabobank
inmiddels is opgevolgd door een derde.

Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft inmiddels contact met de nieuw e behandelaar bij de
Rabobank en verw acht nog een finale opgave na afw ikkeling van de diverse
posten alsmede een regeling tussen de Rabobank en de bestuurder van de
gefailleerde vennootschap.
€ 669.669,23

10-01-2020
2

10-04-2020
3

10-07-2020
4

09-10-2020
5

Toelichting vordering van bank(en)
Voor w at betreft de Rabobank is de vordering thans € 669.669,23.

5.2 Leasecontracten
De curator heeft de leaseovereenkomsten beëindigd tegen de vroegst
mogelijke datum. In overleg met de Rabobank zal de curator met betrekking
tot de leaseovereenkomsten zijdens Lage Landen en Rabo Lease geleasede
zaken trachten te vervreemden. Het een en ander tegen een bijdrage van de
Rabobank ter hoogte van de gebruikelijke separatistenregeling.

10-10-2019
1

Voorts heeft de curator aangetroffen de huur van enige gastanks door Las
Techniek. Deze zijn inmiddels teruggeleverd. Tevens heeft de curator
aangetroffen de lease van een Volksw agen Passat door Lease It, een
handelsnaam van Rabo Lease, w elke auto inmiddels retour is geleverd. De
afrekening daarvan dienst nog plaats te hebben.
Inmiddels zijn alle leaseovereenkomsten, voor zover de curator bekend,
beëindigd.

10-01-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

10-10-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

10-10-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator heeft diverse eigendomsvoorbehouden inmiddels afgew ikkeld,
w aaronder Las Techniek, Eijssens alsmede een aantal overige partijen w aarbij
de geleverde zaken inmiddels in de door curanda geproduceerde zaken w aren
verw erkt.

10-10-2019
1

Ook in de achterliggende periode heeft de curator enige
eigendomsvoorbehouden afgew ikkeld, w aarbij voor zover de curator thans
bekend, de eigendomsvoorbehouden inmiddels zijn afgew ikkeld.

10-01-2020
2

5.6 Retentierechten
Een voormalige ZZP'er, Copy Queen, doet een beroep op het retentierecht
voor w at betreft de door haar in het bezit zijnde computer en toebehoren.
Deze is door de curator opgeëist en door Copy Queen inmiddels afgegeven
aan de bestuurder. De curator zal deze, met inachtneming van de voorrechten,
trachten te verkopen.

10-10-2019
1

Inmiddels is de computer w aarop Copy Queen een beroep op een
retentierecht deed, in overleg met de curator alsnog afgegeven.

10-01-2020
2

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

10-10-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

10-10-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.

10-10-2019
1

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

10-10-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

10-10-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

10-10-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

10-10-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

10-10-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

10-10-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

10-10-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

10-10-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de boekhouding via Nederpel De Block & Partners veilig
gesteld en zal hierna, met instemming van u, rechter-commissaris, nader
onderzoek (laten) doen.

10-10-2019
1

Inmiddels is het onderzoek van Nederpel De Block & Partners afgerond en
heeft de curator de nodige aanvullende vragen gesteld aan de directie van de
gefailleerde vennootschap.

10-01-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen vanaf 2013 tot en met 2017 zijn allen tijdig gedeponeerd.

10-10-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

10-10-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator acht het niet opportuun om de stortingsverplichting ter zake de
aandelen nader te beoordelen, zulks in verband met de oprichtingsdatum van
curanda.

10-10-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek. De curator heeft aanleiding om te veronderstellen dat het
onderzoek mogelijk leidt tot aanspraken jegens het bestuur van de
gefailleerde vennootschap.

Toelichting
De curator heeft op 9 oktober 2019 de nodige vragen gesteld over het bestuur
voorafgaand aan het faillissement, w elke vragen tot op heden niet zijn
beantw oord. De curator heeft nadien in een bespreking nog meer vragen
gesteld, zulks naar aanleiding van een aantal zaken die zijn opgevallen.

10-10-2019
1

10-01-2020
2

De curator verw acht medio januari 2020 nadere antw oorden te ontvangen.

Toelichting
De curator heeft met instemming van u, rechter-commissaris, inmiddels een
regeling getroffen met de feitelijke directie van de gefailleerde vennootschap
w aarbij de feitelijke directie van de gefailleerde vennootschap de boedel een
substantieel bedrag zal gaan voldoen. Inmiddels is het eerste deel daarvan
ontvangen. Voorts zal er w orden gekomen tot een liquidatietraject ten aanzien
van de onder de feitelijke directie van de gefailleerde vennootschap gelieerde
vennootschappen. De curator houdt u op de hoogte over de afw ikkeling
hiervan.

10-04-2020
3

De feitelijke directie zal de curator rekening en verantw oording van de
liquidatie van genoemde vennootschappen doen toekomen. De curator houdt
vinger aan de pols en verw acht na afw ikkeling van de genoemde regelingen
dat daarmee het onderzoek naar de w erkzaamheden ten aanzien van de
rechtmatigheid van het bestuur kan w orden gestaakt.
De curator heeft in afw achting van de afw ikkeling van de regeling met het
feitelijke bestuur, zie hiervoor, het onderzoek naar de rechtmatigheid van het
bestuur voorafgaand aan het faillissement gestaakt.

Toelichting
In de achterliggende faillissementsperiode is een aanvang gemaakt met de
afw ikkeling van de vaststellingsovereenkomst tussen partijen. In dit kader
bericht de curator u dat de betalingen tot en met 1 juli 2020 conform afspraak
zijn geschiedt, w aardoor er een boedelsaldo van € 16.500,-- tot op heden is
gerealiseerd.

10-07-2020
4

Voor w at betreft de procedure inzake het bestuursverbod voortvloeiende uit
de overeenkomst met de bestuurder, bericht de curator u dat er op 10 juni
2020 vonnis is gew ezen, w aarbij het bestuursverbod gedurende een periode
van vijf jaren, vanaf het in kracht van gew ijsde gaan van de uitspraak, is
opgelegd.
Ten aanzien van de rekening en verantw oording inzake de door partijen
overeengekomen liquidatie van de aan de bestuurder gelieerde
vennootschappen, bericht de curator u dat hij bij het een en ander de vinger
aan de pols houdt w aarbij Next Level Concepts B.V., M. de Reus Beheer II B.V.
alsmede The Activation Company B.V. inmiddels zijn geliquideerd. De curator
doet ook onderzoek naar de rekening en verantw oording die ter zake w ordt
afgelegd. De curator houdt u op de hoogte over de stand van zaken.

Toelichting
Voor w at betreft de afw ikkeling van de regeling met de directie is er in de
afgelopen periode € 1.500 betaald, w aarbij de directie op schema ligt. Voor
w at betreft de liquidatie van de diverse vennootschappen bericht de curator u
dat er in de achterliggende faillissementsperiode The Next Level Concept is
geliquideerd, in overleg met de curator men nog doende is met Food Truck
Company Nordics APS, terw ijl ook M. de Reus Beheer B.V. is uitgeschreven. Het
een en ander maakt dat nadat Food Truck Company Nordics APS is
uitgeschreven aan dit deel van de overeenkomsten ook is voldaan.

Toelichting
Inmiddels is voldaan aan de regeling met de directie van curanda, in dier voege
dat er € 1.000,-- te veel is betaald dat de curator inmiddels retourneerde.
Food Truck Company Nordics APS is inmiddels uitgeschreven. De curator
beschouw t dit deel van de afw ikkeling van het faillissement inmiddels als
afgedaan.

7.6 Paulianeus handelen

09-10-2020
5

08-01-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

10-10-2019
1

Toelichting
De curator heeft aanleiding om te veronderstellen dat er enige paulianeuze
handelingen hebben plaatsgevonden.
Ja

10-01-2020
2

Toelichting
De curator heeft aanleiding om te veronderstellen dat er paulianeuze
handelingen hebben plaatsgevonden, w elke inmiddels ook gedeeltelijk zijn
erkend.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft aanleiding om te veronderstellen dat er enige zaken aan de
boedel zijn onttrokken.

10-10-2019
1

Inmiddels heeft de curator kennis genomen van de onttrokken zaken en deze
zijn aan de boedel geretourneerd.

10-01-2020
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator onderzoekt thans het bestuur voorafgaand aan het faillissement en
heeft in dit kader inmiddels diverse besprekingen met de bestuurder gevoerd.
Er zijn inmiddels vragen beantw oord, w aarbij door de curator nader onderzoek
w ordt gedaan.

10-10-2019
1

De curator heeft inmiddels overleg met de directie van de gefailleerde
vennootschap om te komen tot een regeling ten aanzien van de afw ikkeling
van een aantal door de curator geconstateerde onrechtmatigheden dan w el
paulianeuze handelingen. De directie is nog doende om antw oorden op de
door de curator gestelde vragen te verstrekken.

10-01-2020
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De vordering van het UW V heeft de curator nog niet mogen ontvangen.
€ 87.462,20

10-10-2019
1

10-04-2020
3

Toelichting
Inmiddels w erd door het UW V een boedelvordering ingediend ten bedrage van
€ 86.881,37.
Door Gebr. Van den Bosch Beheer B.V. w erd een boedelvordering ingediend
ten bedrage van € 580,83.
€ 89.800,29

10-07-2020

Toelichting
Inmiddels w erd door het UW V een aangepaste boedelvordering ingediend ten
bedrage van € 89.219,46.
Door Gebr. Van den Bosch Beheer B.V. w erd een boedelvordering ingediend
ten bedrage van € 580,83.
€ 89.800,29

4

09-10-2020
5

Toelichting
UW V € 89.219,46.
Gebr. van den Bosch Beheer B.V. € 580,83.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 67.559,00

10-10-2019
1

€ 234.104,00

10-01-2020
2

€ 437.239,00

10-04-2020
3

€ 438.063,00

10-07-2020
4

€ 438.063,00

09-10-2020
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De vordering van het UW V heeft de curator nog niet mogen ontvangen.

10-10-2019
1

€ 86.600,58

10-04-2020
3

€ 86.600,58

10-07-2020
4

€ 86.600,58

09-10-2020
5

8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 12.883,60

10-10-2019
1

€ 12.883,60

10-04-2020
3

€ 12.883,60

10-07-2020
4

€ 12.883,60

09-10-2020
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren
50

10-10-2019
1

69

10-01-2020
2

85

10-04-2020
3

77

10-07-2020
4

Toelichting
Per abuis is bij het vorige verslag een 85 tal crediteuren genoemd, dit had
echter 75 crediteuren moeten zijn, dit is ook terug te zien op de in het vorige
verslag bijgevoegde crediteurenlijst.
77

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

09-10-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 481.379,43

10-10-2019
1

€ 576.025,11

10-01-2020
2

€ 582.721,31

10-04-2020
3

€ 616.792,51

10-07-2020
4

€ 1.120.008,51

09-10-2020
5

€ 616.792,51

08-01-2021
6

€ 1.256.789,61

06-07-2021
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Vooralsnog is de curator niet bekend met procedures.

10-10-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

10-10-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

10-10-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

10-10-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verkopen van activa en afw ikkelen van de huur van het pand aan de
Strijkviertel 63 en de parkeergelegenheden aan de Molenstein 20 beide te De
Meern, mogelijk afw ikkelen eigendomsvoorbehouden, inventariseren
crediteuren alsmede onderzoek naar het bestuur voorafgaand aan het
faillissement. In dit kader zal de curator tevens onderzoek doen naar de
diverse rechtshandelingen leidend tot de crediteringen en betalingen aan
derden.

10-10-2019
1

Onderzoek naar de handelingen van het bestuur voorafgaand aan het
faillissement alsmede beoordelen en inventariseren van crediteurenbetalingen.
Voorts zal de curator zich zetten aan het afw ikkelen van het bodemonderzoek
en overleg voeren met de Rabobank omtrent de afw ikkeling van de
faillissementsvorderingen van de bank alsmede verkoop van nog aanw ezige
activa (inventaris).

10-01-2020
2

Afw ikkeling van de regeling met het bestuur, levering van de tw ee food trucks
zich bevindend in Italië en België alsmede verkoop van de inventaris
(computers etc.) die zich nog in de boedel bevind alsmede inventariseren
crediteurenlast.

10-04-2020
3

Afw ikkeling overschrijving Food Trucks Italië en België, afw ikkeling VSO en
liquiditeitsregeling alsmede inventariseren crediteurenlast.

10-07-2020
4

Beoordeling hoe om te gaan met de foodtrucks die zijn verkocht aan Italië en
België, afw ikkeling van de VSO alsmede inventariseren crediteurenlast.

09-10-2020
5

Afhandelen levering Food Trucks in Italië en België en inventariseren
crediteurenlast.

08-01-2021
6

Afhandelen levering Food truck in Italië en inventariseren crediteurenlast.

07-04-2021
7

Afw ikkelen informatiebrieven aan personeel en inventariseren crediteuren,
alsmede voorbereiden afw ikkeling faillissement.

06-07-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
2020/2021

10-10-2019
1

2021.

09-10-2020
5

2021.

08-01-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
6-10-2021

06-07-2021
8

10.4 Werkzaamheden overig
zie 10.1

Bijlagen
Bijlagen

10-10-2019
1

