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Algemene gegevens
Naam onderneming
Taste of the States B.V.

26-08-2020
1

Gegevens onderneming
Taste of the States B.V. ("TS") w as in het handelsregister opgenomen onder
nummer 72268565

26-08-2020
1

TS w as statutair gevestigd te Maarssen, gemeente Stichtse Vecht
Het kantooradres van TS w as: Nijverheidsw eg 18 A 9, 3641 RR Mijdrecht
TS is opgericht op 31 juli 2018.

Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister bestonden de activiteiten van de onderneming uit:
- detailhandel via internet in voedingsmiddelen en drogisterijw aren;
- gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotsmiddelen.

26-08-2020
1

In de praktijk w erd een aanzienlijk gedeelte van de omzet gegenereerd met
de verkoop van lachgaspatronen.

25-08-2021
5

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
In onderzoek

26-08-2020
1

De administratie van de vennootschap is dusdanig gebrekkig dat niet vast valt
te stellen hoe hoog de omzet is gew eest.

25-02-2021
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
In onderzoek

26-08-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

26-08-2020
1

€ 1.651,48

26-11-2020
2

€ 3.524,15

25-02-2021
3

€ 3.524,15

25-05-2021
4

€ 2.735,83

25-08-2021
5

€ 1.878,84

25-11-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
4-8-2020

26-08-2020
1

t/m
25-8-2020
van
26-8-2020

26-11-2020
2

t/m
25-11-2020
van
26-11-2020

25-02-2021
3

t/m
24-2-2021
van
25-2-2021

25-05-2021
4

t/m
24-5-2021
van
25-8-2021

25-11-2021
6

t/m
24-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

7 uur 42 min

2

54 uur 57 min

3

17 uur 24 min

4

2 uur 12 min

5

39 uur 48 min

6

14 uur 12 min

totaal

136 uur 15 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van TS is Rosalin Consultants B.V. (sinds 1

26-08-2020

mei 2020)
Bestuurder en enig aandeelhouder van Rosalin Consultants B.V. is Rosalin
Holding B.V.
Bestuurder en enig aandeelhouder van Rosalin Holding B.V. is de heer
Guillermo Lassooij, die derhalve middellijk bestuurder is van TS.

1

Van 31 oktober 2019 tot 1 mei 2020 w as de heer Ricky Kammeron bestuurder
en enig aandeelhouder van TS.
Van datum oprichting tot 31 oktober 2019 w as de heer Danny Kuijer
bestuurder en enig aandeelhouder van TS.

1.2 Lopende procedures
Er zijn de curator geen lopende procedures bekend.

26-08-2020
1

1.3 Verzekeringen
Van verzekeringen is de curator niets gebleken.

26-08-2020
1

In onderzoek.

26-11-2020
2

Op het moment dat de vennootschap failliet w erd verklaard. liepen er voor
zover de curator w eet geen verzekeringen.

25-11-2021
6

1.4 Huur
Voor zover de curator bekend is, w as de huurovereenkomst van het
bedrijfspand reeds beëindigd door ontbinding op vordering van de verhuurder.

26-08-2020
1

Het bedrijfspand, w aar de vennootschap laatstelijk van gebruik heeft gemaakt,
w erd niet gehuurd door de vennootschap.

26-11-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
TS is failliet verklaard, nadat zij met de aanvrager van haar faillissement een
betalingsregeling onder opschortende voorw aarde had gesloten. De aanvrager
heeft vervolgens nagelaten tijdig een aanhoudingsverzoek in te dienen. TS
heeft op grond van het voorgaande verzet ingesteld en de middellijk
bestuurder, de heer Lassooij, heeft hangende het verzet tot op heden alle
medew erking gew eigerd aan de curator.
Vanw ege het gebrek aan medew erking heeft de curator zich geen goed beeld
van de aard en de omvang van de activa en passiva van de onderneming
kunnen vormen, zij het dat alles erop w ijst dat de vennootschap technisch
failliet is: er zijn geen banksaldi aangetroffen, noch enige vorm van activa.
Voorts is er een bedrag van ca. € 127.000 aan vorderingen ter verificatie
ingediend.
Voor het overige in onderzoek.

26-08-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
In onderzoek

Toelichting
Volgens de bestuurder is er nooit personeel in dienst gew eest.

26-08-2020
1

26-11-2020
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
In onderzoek

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

26-08-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
In onderzoek

26-08-2020
1

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen, volgens het bestuur van TOTS
zouden deze zijn gestolen bij een inbraak in april 2020.

25-11-2021
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
In onderzoek

26-08-2020
1

Volgens de bestuurder is de voorraad in april van dit jaar gestolen.

26-11-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
In onderzoek

26-08-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Diverse debiteuren zijn aangeschreven. Tot op heden is er in totaal € 1.651,48
betaald.

26-11-2020
2

De administratie blijkt geen getrouw beeld te geven van de debiteurenpositie
van gefailleerde. Veel van de aangeschreven partijen bleken te hebben
betaald, zij het contant.
Inmiddels is € 3.527,78 betaald.

25-02-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 4.488,81
Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft een vordering ad € 4.488,81 ingediend.

5.2 Leasecontracten

26-11-2020
2

5.2 Leasecontracten
Voor datum faillissement w aren er reeds tw ee lease-voertuigen ingevorderd
door de betreffende leasemaatschappij. Na faillissement bleken er bij een
andere leasemaatschappij nog drie leasecontracten (huurkoop) te lopen. Tw ee
van de drie voertuigen bleken niet meer in het bezit van de gefailleerde
vennootschap als gevolg van een brand respectievelijk een aanrijding. De
bestuurder heeft toegezegd het derde voertuig in te zullen leveren bij de
leasemaatschappij.

26-11-2020
2

Het derde voertuig is inmiddels ingeleverd, zij het zonder de bijbehorende
tenaamstellingscode w aardoor het voertuig niet kan w orden verkocht door de
leasemaatschappij. Omdat de bestuurder indertijd, na overname van het
huurkoopcontract door Taste Of The States, verzuimd heeft het voertuig op
naam van Taste Of The States over te schrijven, kan de boedel ook geen
nieuw e tenaamstellingscode opvragen. De bestuurder, die tevens bestuurder
is van de oorspronkelijke huurkoper, is door de leasemaatschappij
gesommeerd alsnog de tenaamstellingscode aan te leveren. Voor zover
bekend is hier nog geen gehoor aangegeven. Hierdoor loopt de schade bij de
leasemaatschappij op, en w ordt de boedel tevens benadeeld.

25-02-2021
3

Inmiddels is de tenaamstellingscode afgegeven.

25-08-2021
5

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van gebleken.

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

26-11-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet aan de orde, de onderneming lijkt reeds enige tijd te zijn gestaakt.

26-08-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek

26-08-2020
1

De boekhouding is in onderzoek.

26-11-2020
2

De curator heeft zijn onderzoek voltooid met de constatering dat niet aan de
boekhoudplicht is voldaan.

25-02-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek

26-08-2020
1

Er zijn geen jaarrekeningen opgemaakt en gedeponeerd. De vennootschap is
halverw ege 2018 opgericht. Uit de statuten volgt niet dat er sprake w as van
een verlengd boekjaar. Derhalve had de jaarrekening 2018 opgemaakt en
gedeponeerd moeten zijn. Er is dus niet aan de deponeringsverplichting
voldaan.

26-11-2020
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet aan de orde

26-08-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek

26-08-2020
1

Vanw ege de geringe hoogte van het geplaatste kapitaal is dit punt niet
materieel.

25-08-2021
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek

Toelichting
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is gaande.
Ja

26-08-2020
1

26-11-2020
2

25-02-2021
3

Toelichting
Er is niet voldaan aan de boekhoudplicht en de administratieplicht en de
curator acht het aannemelijk dat het onbehoorlijke bestuur een belangrijke
oorzaak is van het faillissement.
De curator heeft vanw ege het voorgaande de (voormalige) bestuurders van
gefailleerde, de heren R.L.W . Kammeron, D.L.J.Th. Kuijer en G.G.S. Lassooij,
aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

26-08-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft geen enkele medew erking verkregen en er is hem ook geen
administratie ter hand gesteld. Derhalve heeft hij zich geen goed beeld van de
onderneming kunnen vormen.

26-08-2020
1

De heer Lassooij negeerde in eerste instantie verzoeken van de curator om
medew erking te verlenen aan diens onderzoek. De curator gaf hierop aan niet
akkoord te gaan met deze opstelling en kondigde aan een verzoek voor een
faillissementsverhoor in te zullen dienen bij de Rechter-Commissaris.
Vervolgens heeft de heer Lassooij een afspraak gemaakt om met zijn adviseur
langs te komen op het kantoor van de curator, maar hierbij is hij niet op komen
dagen. De adviseur heeft nog telefonisch contact gezocht met de curator om
hem te laten w eten dat het faillissement zijns inziens onterecht is
uitgesproken en dat het om deze reden niet nodig is om hangende de
verzetsprocedure ook maar enige medew erking te verlenen aan
w erkzaamheden van de curator.
De curator betreurt het gebrek aan medew erking. Op het overzicht van de
bankrekening heeft de curator mutaties aangetroffen, w aarbij hij vragen heeft.
Zo zijn er significante contante geldstromen aangetroffen en heeft de curator
vragen in verband met enkele inkoopfacturen. Ook is de curator door een
derde op mogelijk paulianeus handelen gew ezen, iets dat hij graag met de
heer Lassooij zou bespreken.
Nadat het verzet w as ingetrokken, is de bestuurder alsnog op gesprek
gew eest bij de curator. Inmiddels heeft er ook een vervolggesprek
plaatsgevonden en hebben er gesprekken plaatsgevonden met exbestuurders.

26-11-2020
2

De curator heeft inmiddels reacties van advocaten ontvangen op de
aansprakelijkstellingen en beraadt zich op de positie van de boedel.

25-05-2021
4

De curator heeft na bestudering van de reacties van de advocaten bij het
standpunt gebleven dat het onbehoorlijke bestuur van de heren Kammeron
Lassooij en Kuijer een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Derhalve
heeft hij besloten om over te gaan tot het leggen van conservatoir beslag en
het aanhangig maken van een procedure, zie 9.

25-08-2021
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Voortzetting w erkzaamheden in verband met aansprakelijkstellingen.

25-02-2021
3

Het rechtmatighedenonderzoek is voltooid

25-08-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

Toelichting
Salaris curator: p.m.

26-08-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 37.561,00

26-08-2020
1

Toelichting
Ter zake van OB, LH en MRB
€ 40.682,00

26-11-2020
2

Toelichting
Ter zake van OB, LH en MRB

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

Toelichting
N.v.t.

26-08-2020
1

26-11-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog geen
€ 2.583,00
Toelichting
Aanvraagkosten faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

26-08-2020
1

26-11-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

26-08-2020
1

11

26-11-2020
2

12

25-02-2021
3

13

25-05-2021
4

14

25-08-2021
5

14

25-11-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 90.080,53

26-08-2020
1

€ 185.194,24

26-11-2020
2

€ 185.482,77

25-02-2021
3

€ 185.898,57

25-05-2021
4

€ 188.774,30

25-08-2021
5

€ 180.074,30

25-11-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

26-11-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator is niet bekend met lopende procedures.

26-08-2020
1

De curator heeft een bodemprocedure aanhangig gemaakt tegen de heren
Kuijer, Kammeron en Lassooij. Vooruitlopend op deze procedure heeft de
curator met verlof van de voorzieningenrechter conservatoir beslag laten
leggen op de w oning van de heer Kuijer.

25-08-2021
5

9.2 Aard procedures
De curator vordert (a) een verklaring voor recht dat de heren Kuijer, Kammeron
en Lassooij hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van Taste of the
States B.V. voor zover deze niet door vereffening van de baten kunnen
ontstaan, (b) een hoofdelijke veroordeling om deze kosten aan de boedel te
voldoen, nader op te maken bij staat, (c) een hoofdelijke veroordeling om een
voorschot te voldoen van € 100.000, (d) een proceskostenveroordeling.

25-08-2021
5

9.3 Stand procedures
Het conservatoir beslag is gelegd en de dagvaarding is ter betekening aan de
deurw aarder gezonden.

25-08-2021
5

9.4 Werkzaamheden procedures
Gebruikelijke w erkzaamheden procedure: te zijner tijd dient het antw oord te
w orden bestudeerd en zal vermoedelijk een comparitiezitting plaatsvinden.
Ook zal vermoedelijk overleg plaatsvinden over een regeling.

25-08-2021
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In het geval het verzet niet slaagt, is de curator voornemens om een verzoek
in te dienen voor een faillissementsverhoor van de middellijk bestuurder van TS
om zodoende af te dw ingen dat hem de informatie w ordt verschaft, die vereist
is voor de afw ikkeling van het faillissement. Ook overw eegt de curator een
dergelijk verzoek in te dienen ten aanzien van de voormalige bestuurders van
TS.

26-08-2020
1

Gebruikelijke w erkzaamheden, zoals voortzetting en afronding van
debiteurenincasso, oorzakenonderzoek en rechtmatighedenonderzoek.

26-11-2020
2

Voortzetting w erkzaamheden in verband met aansprakelijkstellingen van
bestuur.

25-02-2021
3

Voortzetting w erkzaamheden in verband met de procedure tegen de
bestuurder en voormalige bestuurders.

25-08-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.

25-02-2021
3

10.3 Indiening volgend verslag
25-2-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

25-11-2021
6

