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Algemene gegevens
Naam onderneming
Charles van Amstel Holding B.V.

15-03-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Charles van Amstel
Holding B.V. is op 2 maart 2009 opgericht. De gefailleerde onderneming, die bij
de Kamer van Koophandel is ingeschreven onder nummer 32147920, is
statutair gevestigd te Huizen en heeft als bezoekadres Andoorn 14, 1273BL
Huizen.

15-03-2019
1

Activiteiten onderneming
In de bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
staat vermeld dat Charles van Amstel Holding B.V. zich bezig hield met:
Financiële holdings.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 0,00

€ -44.797,00

€ 53.588,00

2016

€ 0,00

€ -60.801,00

€ 97.371,00

2015

€ 130.000,00

€ 41.028,00

€ 159.437,00

Toelichting financiële gegevens

15-03-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn afgeleid uit de jaarrekeningen die zijn
gedeponeerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De curator
heeft een deel van de administratie en boekhouding ontvangen van de
bestuurder maar de w inst- en verliesrekening na 2014 heeft zij nog niet
ontvangen. De curator heeft de bestuurder gevraagd die stukken alsnog aan
de leveren.

15-03-2019
1

Inmiddels heeft de curator enige aanvullende stukken ontvangen. De w inst- en
verliesrekeningen na 2014 heeft zij echter nog niet ontvangen. Na bestudering
van de stukken die bij de curator zijn aangeleverd heeft de curator
geconcludeerd dat zij nog over te w einig stukken beschikt. Zij heeft de
bestuurder gevraagd om, onder meer, de w inst- en verliesrekeningen alsnog
aan te leveren.

13-09-2019
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de gevraagde stukken niet
ontvangen. De curator heeft de bestuurder uitgenodigd op kantoor om de
aangeleverde boekhouding door te nemen, omdat de bestuurder meent dat de
opgevraagde stukken zich daartussen moeten bevinden.

12-12-2019
4

Inmiddels heeft de bespreking tussen de curator en de bestuurder
plaatsgevonden, w aarbij de ontbrekende boekhouding is aangetroffen. De
boekhouding is ook besproken tussen de bestuurder en de curator.

05-06-2020
6

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

15-03-2019
1

Toelichting
De vennootschap had geen personeel in dienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

17-06-2019
2

€ 0,00

13-09-2019
3

€ 0,00

12-12-2019
4

€ 0,00

13-03-2020
5

€ 100,00

05-06-2020
6

€ 3.434,40

15-09-2020
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
12-2-2019

15-03-2019
1

t/m
14-3-2019
van
15-3-2019

17-06-2019
2

t/m
16-6-2019
van
13-6-2019

13-09-2019
3

t/m
11-11-2019
van
11-9-2019

12-12-2019
4

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

13-03-2020
5

t/m
11-3-2020
van
12-3-2020

05-06-2020
6

t/m
4-6-2020
van
5-6-2020
t/m
6-9-2020

Bestede uren

15-09-2020
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

4 uur 36 min

2

5 uur 6 min

3

0 uur 18 min

4

3 uur 6 min

5

4 uur 48 min

6

5 uur 24 min

7

3 uur 54 min

totaal

27 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig bestuurder en aandeelhouder van de gefailleerde onderneming is de heer
Charles van Amstel.

15-03-2019
1

De gefailleerde onderneming is bestuurder en aandeelhouder van de tevens
gefailleerde dochteronderneming, Decorativa B.V., statutair gevestigd te
Huizen, zaak doende aan het adres Andoorn 14 te (1273 BL) Huizen,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65140028.

1.2 Lopende procedures
Niet van gebleken.

15-03-2019
1

1.3 Verzekeringen
Niet van gebleken.

15-03-2019
1

1.4 Huur
Niet van gebleken.

15-03-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De indirect bestuurder heeft verklaard dat de omzet van Decorativa B.V.
w egviel omdat Decorative B.V. zich genoodzaakt zag om de door haar
geëxploiteerde w inkel te sluiten. Omdat de gefailleerde onderneming geen
inkomsten meer had kon zij ook de lasten niet meer betalen, w aardoor een
faillissement volgens de bestuurder onafw endbaar w as.

15-03-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

15-03-2019
1

Toelichting
Er w as geen personeel in dienst bij de gefailleerde onderneming.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

15-03-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van gebleken.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

15-03-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

15-03-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van gebleken.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

15-03-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

15-03-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

15-03-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van gebleken.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

15-03-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

15-03-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Vordering op bestuurder
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

15-03-2019
1

In de laatste jaarrekening (2017) die is aangeleverd staat een rekeningcourant verhouding aangeduid w aaruit een vordering op de bestuurder blijkt
van € 34.344,00. De curator heeft deze vordering opgeëist en is in overleg
getreden met de bestuurder om te onderzoeken of een minnelijke regeling
mogelijk is. De bestuurder heeft inmiddels een minnelijk voorstel gedaan, w elk
voorstel de curator nog zal beoordelen en eventueel zal voorleggen aan de
rechter-commissaris.

13-03-2020
5

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator nadere informatie
opgevraagd. Na ontvangst van die informatie heeft de curator toestemming
gevraagd aan de rechter-commissaris om akkoord te gaan met het voorstel
van de bestuurder. De curator is in afw achting van een reactie daarop. Daarop
vooruitlopende, heeft de bestuurder w el reeds een eerste betaling verricht.
Door de curator is uitdrukkelijk benadrukt dat de minnelijke regeling ondanks
die betaling niet tot stand komt indien er geen toestemming w ordt gegeven
voor die regeling.

05-06-2020
6

Na toestemming van u, rechter-commissaris, met betrekking tot de minnelijke
regeling zoals in het vorige verslag gemeld heeft de bestuurder inmiddels
aan zijn betalingsverplichting voldaan.

15-09-2020
7

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

15-03-2019
1

De curator zal het minnelijk voorstel van de bestuurder beoordelen en
eventueel voorleggen aan de rechter-commissaris.

13-03-2020
5

Indien de curator toestemming ontvangt voor de minnelijke regeling, zal de
curator er op toezien dat de regeling w ordt nagekomen.

05-06-2020
6

Zoals gemeld onder punt 3.8 van dit verslag, heeft de bestuurder zijn
verplichtingen met betrekking tot de minnelijke regeling inmiddels voldaan
door storting van (in totaal) een bedrag van € 3.434,40 op de
faillissementsrekening. Ondergetekende beschouw d dit punt derhalve als
afgew ikkeld.

15-09-2020
7

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet van gebleken.
totaal

Toelichting debiteuren
Niet van toepassing.

15-03-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

15-03-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
Niet van gebleken.

15-03-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van gebleken.

15-03-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van gebleken.

15-03-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van gebleken.

15-03-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van gebleken.

15-03-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van gebleken.

15-03-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

15-03-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

15-03-2019
1

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

15-03-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

15-03-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

15-03-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

15-03-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

15-03-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

15-03-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

15-03-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

15-03-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal de boekhouding nog (nader) onderzoeken.

15-03-2019
1

De curator zal de boekhouding nog (nader) onderzoeken.

17-06-2019
2

De curator heeft de aangeleverde boekhouding bestudeerd en heeft naar
aanleiding daarvan de bestuurder verzocht om nog ontbrekende stukken toe
te sturen. Het betreft in het bijzonder de w inst- en verliesrekeningen vanaf
2014. Daarnaast is de curator uit de stukken die zij w el tot haar beschikking
heeft gebleken dat er vorderingen open stonden op verschillende niet geduide
partijen. De curator heeft ook daarvan de onderliggende stukken opgevraagd.

13-09-2019
3

De curator heeft de aangeleverde boekhouding bestudeerd en heeft naar
aanleiding daarvan de bestuurder verzocht om nog ontbrekende stukken toe
te sturen. Het betreft in het bijzonder de w inst- en verliesrekeningen vanaf
2014. Daarnaast is de curator uit de stukken die zij w el tot haar beschikking
heeft gebleken dat er vorderingen open stonden op verschillende niet geduide
partijen. De curator heeft ook daarvan de onderliggende stukken opgevraagd.

12-12-2019
4

Inmiddels heeft de curator de w inst- en verliesrekening over 2015 ontvangen.
De w inst- en verliesrekeningen van latere jaren ontbreken nog. Voorts heeft
de curator van de vorderingen die de curator heeft aangetroffen in de
boekhouding, vorderingen betreffen op de vennootschap Netw orkers B.V,
w elke vennootschap reeds in 2016 in staat van faillissement is geraakt, w elk
faillissement in 2017 is opgeheven.
De curator heeft de bestuurder uitgenodigd op haar kantoor om samen de
aangeleverde boekhouding door te nemen en te bespreken. Ook de vordering
op Netw orkers B.V., en de vooralsnog niet aangetroffen onderliggende
stukken, zal daarbij w orden besproken.
Inmiddels heeft de curator de boekhouding besproken met de bestuurder. De
curator is gebleken dat de gefailleerde vennootschap een vordering in
rekening-courant heeft op de bestuurder. (Zie: overige activa).

13-03-2020
5

Er is voldaan aan de boekhoudverplichting.

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

15-03-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

15-03-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Sedert de datum van oprichting is meer dan vijf jaar verstreken, w aardoor de
vraag of de aandelen zijn volgestort relevantie mist.

15-03-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal nog onderzoeken of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
De curator zal nog onderzoeken of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
De curator zal nog nader onderzoeken of er sprake is van onbehoorlijk
bestuur.

15-03-2019
1

17-06-2019
2

12-12-2019
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator zal nog onderzoeken of er sprake is van paulianeus handelen.

Toelichting
De curator zal nog onderzoeken of er sprake is van paulianeus handelen.
In onderzoek

15-03-2019
1

17-06-2019
2

12-12-2019
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal de boekhouding nog (nader) onderzoeken.

15-03-2019
1

De curator zal de boekhouding nog (nader) onderzoeken.

17-06-2019
2

De curator zal er op toezien dat zij de opgevraagde boekhouding en
administratie ontvangt. Vervolgens zal zij deze bestuderen.

13-09-2019
3

De curator zal een bespreking agenderen met de bestuurder om samen de
aangeleverde boekhouding door te nemen en te bespreken. Ook zal daarbij
w orden stilgestaan bij de vordering op Netw orkers B.V. en de niet
aangetroffen onderliggende stukken.

12-12-2019
4

Geen.

13-03-2020
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Niet van toepassing.

15-09-2020
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 365,00

15-09-2020
7

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing

15-09-2020
7

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Niet van toepassing.

15-09-2020
7

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

12-12-2019
4

1

13-03-2020
5

1

05-06-2020
6

1

15-09-2020
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 23.402,65

12-12-2019
4

€ 23.402,65

13-03-2020
5

€ 23.402,65

05-06-2020
6

€ 23.402,65

15-09-2020
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Gebrek aan baten.

15-03-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren.

15-03-2019
1

Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld bij de curator. Blijkens de eigen
aangifte staat de gefailleerde onderneming borg voor de huurvordering van de
dochteronderneming. De verhuurder heeft evenw el een vordering ingediend
inzake Decorativa B.V. maar heeft geen vordering ingediend op grond van de
borgstelling. De curator heeft de verhuurder hierover aangeschreven.

13-09-2019
3

Ook in de afgelopen verslagperiode zijn er geen vorderingen ingediend. De
curator heeft evenw el op basis van de aan haar beschikbaar gestelde stukken
vastgesteld dat de gefailleerde onderneming inderdaad garant staat voor de
huurvordering van de dochteronderneming. De curator heeft de vordering van
de verhuurder ambtshalve geplaatst.

12-12-2019
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

15-03-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

15-03-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

15-03-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

15-03-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal onderzoeken of er sprake is van paulianeus handelen. Ook zal
zij de boekhouding (nader) onderzoeken.

15-03-2019
1

De curator zal onderzoeken of er sprake is van paulianeus handelen. Ook zal
zij de boekhouding (nader) onderzoeken.

17-06-2019
2

De curator zal er op toezien dat zij de opgevraagde boekhouding/
administratie ontvangt, w aarna zij deze zal bestuderen.

13-09-2019
3

De curator zal een bespreking agenderen met de bestuurder om samen de
aangeleverde boekhouding door te nemen en te bespreken. Ook zal daarbij
w orden stilgestaan bij de vordering op Netw orkers B.V. en de niet
aangetroffen onderliggende stukken.

12-12-2019
4

De curator zal het minnelijk voorstel van de bestuurder ter zake de rekeningcourant vordering beoordelen en, indien zij het voorstel acceptabel acht,
voorleggen aan de rechter-commissaris.

13-03-2020
5

Indien de curator toestemming ontvangt van de rechter-commissaris om
akkoord te gaan met de minnelijke regeling, zal zij er op toezien dat de
minnelijke regeling w ordt nagekomen door de bestuurder.

05-06-2020
6

Inmiddels heeft de bestuurder voldaan aan de minnelijke regeling w aarna de

15-09-2020

curator geen nadere w erkzaamheden rest. De curator w enst het faillissement
dan ook voor te dragen voor opheffing w egens gebrek aan baten.

7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

15-03-2019
1

Nog niet bekend.

13-03-2020
5

Aanstonds.

15-09-2020
7

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

15-03-2019
1

Zie plan van aanpak.

17-06-2019
2

Zie plan van aanpak.

13-09-2019
3

Zie plan van aanpak.

12-12-2019
4

Zie plan van aanpak.

13-03-2020
5

Zie plan van aanpak.

05-06-2020
6

Zie plan van aanpak.

15-09-2020
7

Bijlagen
Bijlagen

