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Algemene gegevens
Naam onderneming
G&M Horeca B.V.

28-02-2020
1

Gegevens onderneming
G&M Horeca B.V. tevens handelend onder de naam Schaaff & Ko
W eteringschans 263 F
1017 XJ AMSTERDAM

28-02-2020
1

Het restaurant onder de naam Schaaff & Ko w as gevestigd aan de Belfort 130
te (1315 VD) Almere

Activiteiten onderneming
Blijkens het handelsregister en volgens opgave van de bestuurder:
(kippen)restaurant c.q. rotisserie

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -44.532,77

Toelichting financiële gegevens

28-02-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De onderneming is opgericht op 7 november 2018. De feitelijke
w erkzaamheden zijn pas in het najaar 2019 aangevangen. Bovenstaande
gegevens zijn afkomstig uit de resultatenrekening 2018/2019.

28-02-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

28-02-2020
1

Boedelsaldo
€ 12.482,21

28-02-2020
1

€ 11.574,71

26-05-2020
2

Verslagperiode
van
29-1-2020

28-02-2020
1

t/m
27-2-2020
van
28-2-2020

26-05-2020
2

t/m
26-5-2020
van
27-5-2020

10-08-2020
3

t/m
10-8-2020
van
11-8-2020
t/m
9-11-2020

Bestede uren

09-11-2020
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

36 uur 24 min

2

22 uur 48 min

3

12 uur 0 min

4

8 uur 48 min

totaal

80 uur 0 min

Toelichting bestede uren
Algemeen
De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.
De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en of
volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle
informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is aangeleverd of de informatie
nog niet geopenbaard kan w orden. Daarbij komt dat de curator voor w at
betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medew erking van
derden, hetgeen eveneens van invloed kan zijn op de bevindingen van de
curator en daarmee voor de geschetste perspectieven voor crediteuren. Dit
openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening, is uitsluitend informatief
en er kunnen geen rechten aan ontleend w orden.
De inhoud van dit verslag is identiek aan het digitale verslag w elke is te
raadplegen via het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl.

28-02-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming is bij akte van 7 december 2018 opgericht en ingeschreven in
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Enig aandeelhouder en
bestuurder is Freshill Holding B.V., w aarvan de heer M. Kouw enberg w eer op
zijn beurt enig aandeelhouder en bestuurder is.

28-02-2020
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder is gefailleerde niet betrokken bij
procedures. Van het tegendeel is niet gebleken.

28-02-2020
1

1.3 Verzekeringen
Op datum faillissement w aren de feitelijke w erkzaamheden van gefailleerde
volgens opgave van de bestuurder reeds gestaakt. Door gefailleerde zijn de
gebruikelijke bedrijfsverzekeringen afgesloten. Met de pandhouder is
overeengekomen dat de verzekeringen betreffende de tot zekerheid
verbonden objecten zullen doorlopen totdat de zekerheden uitgew onnen zijn.
De overige verzekeringen zijn beëindigd.

28-02-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurt een horeca aangelegenheid aan de Belfort 130 te Almere.
Vanw ege tegenvallende resultaten w as het restaurant te Almere op datum
faillissement reeds gesloten en is er een aanzienlijke huurschuld ontstaan. De
verhuurder heeft de huurovereenkomst opgezegd ex artikel 39 Fw tegen 4 mei
2020. Om deze (boedel)schuld niet verder te laten oplopen, is met de
verhuurder overeenstemming bereikt om het gehuurde op de kortst mogelijke
termijn op te leveren. De oplevering zal plaatsvinden op 4 maart a.s.

28-02-2020
1

De oplevering heeft de afgelopen verslagperiode plaatsgevonden. Dit
onderdeel is afgew ikkeld.

26-05-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft het volgende verklaard omtrent de oorzaken van het
faillissement.

28-02-2020
1

Gefailleerde is eind 2018 opgericht. In februari 2019 is een huurovereenkomst
aangegaan voor een horecaonderneming aan de Belfort 130 te Almere. Het
restaurant is gelegen aan een (afgesloten) plein met uitsluitend
horecaondernemingen. In de zomer met terrasseizoen w ordt het plein goed
bezocht. Buiten de zomer is dit een stuk minder.
In het pand exploiteerde voorheen een familielid van de bestuurder een
w ijnbar. Voornoemd familielid is eveneens in loondienst van gefailleerde als
bedrijfsleider.
Direct na aanvang van de huurovereenkomst is de ruimte verbouw d tot
(kippen)restaurant c.q. rotisserie met de bedoeling om april 2019 de deuren te
open.
W egens problemen met de aannemer heeft de verbouw ing aanzienlijke
vertraging opgelopen en is het restaurant pas in het najaar medio september
2019 geopend. Hierdoor kon gefailleerde geen gebruik maken van haar terras
nu het zomerseizoen reeds w as gepasseerd. Daarnaast liepen de
(huur)kosten op en w erd er geen althans onvoldoende omzet gerealiseerd.
Ook na opening bleef de omzet achter. Volgens opgave is eind december 2019
het restaurant gesloten en zijn de activiteiten gestaakt. Nu de bestuurder het
niet zag gebeuren dat de omzet in de komende periode zou gaan stijgen, is
mede om de schulden niet verder te laten oplopen, vervolgens het eigen
faillissement op 14 januari 2020 aangevraagd en op 29 januari 2020
uitgesproken.
De curator zal nog onderzoek doen naar de achtergrond en oorzaken van het
faillissement.
De door de verbouw ing opgelopen vertraging w aardoor het restaurant (pas)
in het najaar is geopend w aardoor omzet tijdens het (doorgaans lucratieve)
terrasseizoen grotendeels is gemist alsmede de (relatief hoge) kosten van de
verbouw ing in combinatie met tegenvallende omzetcijfers zijn de
voornaamste oorzaken van het faillissement gebleken. Dit onderzoek is
afgerond.

09-11-2020
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

28-02-2020
1

Toelichting
Het salaris van de w erknemers is voldaan tot en met 31 december 2019. De
w erknemers zijn bij het UW V aangemeld om in aanmerking te komen voor de
loongarantieregeling. De intakegesprekken met het UW V en het personeel
hebben op dinsdag 11 februari jl. plaatsgevonden op de locatie van
gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
28-02-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

3-2-2020

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
- ontslag w erknemers;
- contacten UW V.

28-02-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

28-02-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

restaurant-inventaris

€ 10.101,00

totaal

€ 10.101,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Nu gefailleerde zeer recent haar activiteiten is gestart, betreft het hier
inventaris c.q. apparatuur die slechts enkele maanden is gebruikt. De
restaurant-inventaris is - met machtiging van de rechter-commissaris getaxeerd.

28-02-2020
1

Onder meer de verhuurder is benaderd om de inventaris over te nemen,
alsmede een horeca-exploitant op hetzelfde plein. Nu deze partijen hebben
aangegeven geen interesse te hebben in overname van de inventaris en geen
andere partijen zijn gevonden die interesse hebben in overname van het
gehuurde en de inventaris, heeft de curator vervolgens een groot aantal
opkopers uitgenodigd om een bod op de bedrijfsinventaris uit te brengen.
Hierbij is tevens gezocht naar opkopers die specifiek handelen in horecainventaris. Daarnaast is voor de opkopers een kijkmoment georganiseerd.
Een en ander heeft geleid tot een 8-tal biedingen variërend tussen € 2.120 - €
10.101,= excl. Btw . De inventaris is met toestemming van de rechtercommissaris verkocht aan de hoogste bieder voor een bedrag van € 10.101,=
excl. Btw (€ 12.222,21 incl. Btw ) w elk bedrag op de boedelrekening is voldaan.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ten aanzien van de bodemzaken van gefailleerde kan de fiscus haar
bodemvoorrecht doen gelden.

28-02-2020
1

De Rabobank heeft een (stil) pandrecht op de voorraad van gefailleerde. Nu
het fiscale recht boven het stille pandrecht van de bank gaat, heeft de curator
de aangetroffen activa te gelde gemaakt.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- contact taxateur;
- uitnodigen opkopers en kijkdag;
- overleg pandhouder;
- verkoop inventaris.

28-02-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Nu de feitelijke w erkzaamheden al w aren gestaakt is er nagenoeg geen
voorraad aanw ezig.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

28-02-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

kasgeld
totaal

Toelichting andere activa
In de kas bevond zich nog een bedrag ad € 260,=. Dit bedrag is op de
faillissementsrekening gestort.

28-02-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting debiteuren
De bestellingen w erden direct afgerekend.

28-02-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

28-02-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 57.742,62
Toelichting vordering van bank(en)
Alle bekende handelsbanken zijn aangeschreven. Gefailleerde bankiert bij
Coöperatieve Rabobank U.A. Op datum faillissement bedroeg het saldo op

28-02-2020
1

deze rekeningen een totaalbedrag van € 271,06. De bank heeft zich beroepen
op haar recht van verrekening en het bedrag in mindering gebracht op haar
vordering.

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend zijn er geen leasecontracten afgesloten door gefailleerde.

28-02-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Gefailleerde heeft jegens Rabobank pandrecht verstrekt op de inventaris,
voorraad en debiteuren.

28-02-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Rabobank is separatist in dit faillissement.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

28-02-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich (vooralsnog) vier partijen gemeld die een beroep doen op
eigendomsvoorbehoud.

28-02-2020
1

Ten aanzien van de tapinstallatie heeft gefailleerde een
bruikleenovereenkomst met Heineken gesloten. De curator heeft
geconstateerd dat de tapinstallatie eigendom is van Heineken en heeft
Heineken in de gelegenheid gesteld om deze op te halen. Heineken is rechtstreeks - met de verhuurder van de locatie van gefailleerde (Unibail
Rodamco) overeengekomen dat de tapinstallatie (voorlopig) in het pand aan
het Belfort 130 te Almere kan blijven staan. Indien de installatie niet gew enst
is door een opvolgend huurder, dient Heineken deze alsnog op te komen halen
in afstemming met de verhuurder. Nu de samenw erkingsovereenkomst tussen
Heineken Nederland B.V. en gefailleerde vanw ege het faillissement ex artikel
37 Fw niet gestand kan w orden gedaan door de boedel, deze derhalve per
faillissementsdatum is beëindigd en de betreffende tapinstallatie aldus door de
boedel aan Heineken is teruggegeven – gelet op bovenstaande afspraak
tussen Heineken en Unibail Rodamco dat de tapinstallatie met toestemming
van Unibail Rodamco (tijdelijk) op genoemde locatie kan blijven staan - nu het
gehuurde per 4 maart a.s. door de boedel aan Unibail Rodamco w ordt
opgeleverd, dienen eventuele (aanvullende) afspraken terzake de Heineken
tapinstallatie derhalve rechtstreeks tussen Heineken en Unibail Rodamco te
w orden gemaakt.
Ten aanzien van een koeling heeft gefailleerde een bruikleenovereenkomst
gesloten met Coca Cola European Partners B.V. (Coca Cola). Hieruit is
genoegzaam gebleken dat Coca Cola eigenaar is van de betreffende koeling,
w elke koeling op 2 maart a.s. door de transporteur van Coca Cola zal w orden
opgehaald.
Ten derde heeft een leverancier een beroep gedaan op de door haar
geleverde kippen. Gebleken is dat op datum faillissement nog een beperkte
voorraad in de vriezer aanw ezig is. De betreffende leverancier is in de
gelegenheid gesteld om deze op te halen, maar heeft hiervan geen gebruik
van gemaakt.
Ten vierde heeft de (voormalig) bedrijfsleider aangegeven dat inventaris die
zijn eigendom is, in het magazijn van gefailleerde is opgeslagen. Dit betreft
(oude) inventaris van de voormalig door hem gedreven onderneming G'Vine.
De curator heeft geconstateerd - aan de hand van onder meer
aankoopbew ijzen - dat de betreffende inventaris eigendom is van de
bedrijfsleider, w elke inventaris uiterlijk 2 maart a.s. zal w orden opgehaald.
Heineken heeft in de afgelopen verslagperiode (opnieuw ) contact gezocht met
de curator i.v.m. de tapinstallatie die gefailleerde vóór faillissementsdatum in
bruikleen had. De curator heeft Heineken er evenw el volledigheidshalve op
gew ezen dat de boedel de tapinstallatie reeds aan Heineken heeft
geretourneerd conform de afspraak daarover tussen Heineken - de verhuurder
(Unibail Rodamco) en de boedel (blijkens het vorige verslag). Dit onderdeel
w as derhalve reeds afgew ikkeld.

10-08-2020
3

5.6 Retentierechten
Er hebben zich bij de curator geen partijen gemeld met een beroep op een
retentierecht.

28-02-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich bij de curator geen partijen gemeld met een beroep op het
recht van reclame.

28-02-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Met de Rabobank vindt overleg plaats over de w ijze van afw ikkeling van haar
zekerheden.
Nu ten tijde van de faillietverklaring sprake is van bodemzaken en het
bodemvoorrecht van de fiscus hoger in rang is dan het (stille) pandrecht van
Rabobank, heeft de curator het bodemvoorrecht van de fiscus uitgeoefend ex
artikel 57 lid 3 Fw jo. 21 lid 2 jo. 22 lid 3 Invorderingsw et en de aangetroffen
activa - met machtiging van de rechter-commissaris - te gelde gemaakt.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

28-02-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Vóór datum faillissement w aren de feitelijke activiteiten reeds gestaakt, zodat
een eventuele doorstart niet mogelijk is gebleken.

28-02-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

28-02-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

28-02-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De activiteiten van gefailleerde lagen reeds voor faillissementsdatum stil. Om
die reden en gelet op de aanzienlijke huurachterstand is een eventuele
doorstart op de locatie van gefailleerde niet mogelijk gebleken.

28-02-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

28-02-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

28-02-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

28-02-2020
1

7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding is tot op heden nog niet (volledig) aangeleverd, zodat
vooralsnog niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 105a lid 2 jo. 106 Fw .
Volgens opgave ligt de aan te leveren boekhouding bij de boekhouder en is
deze (nog) niet volledig bijgew erkt. Volgens opgave van de bestuurder zou Q4
van 2019 nog dienen te w orden verw erkt. Dit w ordt nader onderzocht.

28-02-2020
1

De afgelopen verslagperiode heeft de curator de ontvangen administratie
onderzocht. Aan de hand van dit onderzoek zijn schriftelijk meerdere vragen
gesteld aan de bestuurder onder meer ten aanzien van de
rekeningcourantpositie van Freshill Holding B.V. (de (holding)vennootschap van
de bestuurder van gefailleerde) alsmede diverse grootboekmutaties alsmede
mutaties op de door gefailleerde aangehouden bankrekening(en). De curator is
in afw achting van een schriftelijke reactie van de bestuurder voorzien van
onderliggende stukken en zet het onderzoek in de komende verslagperiode
voort.

26-05-2020
2

De afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder schriftelijk geantw oord op
diverse door de curator gestelde vragen onder meer ten aanzien van de
rekening-courantpositie van Freshill Holding B.V., diverse grootboekmutaties en
mutaties op de door gefailleerde aangehouden bankrekening(en). De
verstrekte antw oorden c.q. toelichting van de bestuurder hebben aanleiding
gegeven om aanvullende vragen te stellen alsmede om aanvullende stukken
op te vragen. De curator is thans in afw achting van een schriftelijke reactie
daarop van de bestuurder en zet (zo nodig) zijn onderzoek voort.

10-08-2020
3

De afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder de aanvullende vragen
genoegzaam beantw oord en zijn de aanvullende stukken ontvangen. De
curator heeft een en ander bestudeerd en komt tot de conclusie dat de
administratie voldoet aan de vereisten die de w et daaraan stelt. Dit
onderzoek is afgerond.

09-11-2020
4

7.2 Depot jaarrekeningen
In verband met oprichtingsdatum niet van toepassing.

28-02-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

28-02-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het gestort kapitaal bedraagt € 1,=.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

28-02-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Zie onder paragraaf 7.1 van dit verslag.
Nee

28-02-2020
1

26-05-2020
2

09-11-2020
4

Toelichting
De curator heeft de ter hand gestelde administratie onderzocht (zie tevens
par. 7.1 van dit verslag). Aan de administratieplicht is voldaan. De bestuurder
heeft de door de curator gestelde vragen genoegzaam beantw oord. Aldus
heeft de curator geen reden om aan te nemen dat sprake is (gew eest) van
mogelijk onbehoorlijk bestuur en/of van paulianeus handelen (zie tevens par.
7.6 van dit verslag). Dit onderzoek is afgerond.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

28-02-2020
1

Toelichting
In onderzoek.
In onderzoek

26-05-2020
2

Toelichting
Zie onder paragraaf 7.1 van dit verslag.
In onderzoek

10-08-2020
3

Toelichting
De curator onderzoekt onder meer diverse uitgaven/opnames/betalingen
w elke in de periode voorafgaand aan faillissementsdatum zijn voldaan onder
meer door/aan (de holding van de) bestuurder en/of aan een familielid van de
bestuurder die tevens als bedrijfsleider in dienst w as van gefailleerde, w elke
mutaties mogelijk een paulianeus karakter hebben. De bestuurder van
gefailleerde is verzocht e.e.a. nader toe te lichten en om aanvullende stukken
aan te leveren (zie tevens par. 7.1 van dit verslag).
Nee
Toelichting
De curator heeft het onderzoek naar mogelijke paulianeuze handelingen
afgerond. Hiervan is niet gebleken. De bestuurder heeft de door de curator
gestelde vragen genoegzaam beantw oord c.q. verklaard en voorzien van
onderliggende stukken w aaruit e.e.a. blijkt. Zie tevens paragraaf 7.1 en 7.5
van dit verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

09-11-2020
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Dit w ordt nader onderzocht.

28-02-2020
1

De curator onderzoekt onder meer of aan de boekhoudplicht is voldaan en of
sprake is van mogelijk onbehoorlijk bestuur en/of eventueel paulianeus
handelen en heeft in dat kader de bestuurder van gefailleerde diverse
aanvullende vragen gesteld (zie tevens par. 7.1, 7.5 en 7.6 van dit verslag).

10-08-2020
3

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Zie ook paragraaf 7.1, 7.5 en 7.6
van dit verslag.

09-11-2020
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- toezien op het aanleveren van de volledige boekhouding;
- onderzoek administratie/boekhoudplicht;
- onderzoek paulianeus handelen;
- onderzoek (kennelijk) onbehoorlijk bestuur;
- overig rechtmatigheidsonderzoek.

28-02-2020
1

- toezien op het aanleveren van antw oorden op de gestelde vragen;
- voortgang rechtmatigheidsonderzoek.

26-05-2020
2

- Correspondentie met bestuurder, beoordelen van verstrekte antw oorden en
bestuderen van aangeleverde (aanvullende) stukken / administratie.

10-08-2020
3

- Aanvullende correspondentie met bestuurder, beoordelen van verstrekte
antw oorden en bestuderen van aangeleverde (aanvullende) stukken /
administratie, afronden rechtmatigheidsonderzoek.

09-11-2020
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 69,79

26-05-2020
2

€ 4.084,66

09-11-2020
4

Toelichting
exclusief salaris curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.159,00

28-02-2020
1

Toelichting
De fiscus heeft aangekondigd een (naheffings)aanslag ex artikel 29 lid 7 W et
OB te zullen gaan opleggen.
€ 10.955,00

26-05-2020
2

€ 11.323,00

10-08-2020
3

€ 11.304,00

09-11-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Tot op heden niet ingediend.
€ 2.666,18

28-02-2020
1

09-11-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

28-02-2020
1

Toelichting
Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven.
9

26-05-2020
2

11

10-08-2020
3

12

09-11-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 37.790,79

28-02-2020
1

€ 83.755,90

26-05-2020
2

Toelichting
Daarnaast heeft de bank een vordering ingediend voor een bedrag van €
57.742,62 (separatist).
€ 84.174,97

10-08-2020
3

€ 84.934,68

09-11-2020
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium is het nog te vroeg om conclusies ten aanzien van een
eventuele uitkering aan crediteuren te verstrekken.
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Gelet op de stand van de boedel zal er aan geen van de crediteuren een
uitkering kunnen plaatsvinden. Het faillissement zal w orden voorgedragen
voor opheffing w egens de toestand van de boedel ex art. 16 Fw .
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
- aanschrijven crediteuren;
- controleren en plaatsen ingediende vorderingen.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn door de curator geen procedures aanhangig gemaakt.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
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10.1 Plan van aanpak
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

28-02-2020
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- het verder in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
- toezien op inleveren boekhouding;
- onderzoek administratie(plicht);
- onderzoek rechtmatigheid;
- de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

26-05-2020
2

- het verder in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
- onderzoek administratie(plicht) voortzetten;
- onderzoek rechtmatigheid voortzetten;
- de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

10-08-2020
3

- het verder in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
- toezien beantw oording vragen door bestuurder;
- onderzoek administratie(plicht) voortzetten en indien mogelijk afronden;
- onderzoek rechtmatigheid voortzetten en indien mogelijk afronden;
- de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.
Alle actiepunten in onderhavig faillissement zijn afgerond. Van mogelijk
onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen is niet gebleken. De curator
is van mening dat verdere w erkzaamheden per saldo niet tot vergroting van
het thans gerealiseerde actief kunnen leiden.
Nu alle w erkzaamheden van de curator zijn voltooid, er thans geen voor
uitw inning vatbare activabestanddelen (meer) aanw ezig zijn en gezien het
feit dat het boedelactief ontoereikend is om de faillissementskosten te
kunnen voldoen, zal de curator de rechter-commissaris verzoeken het
faillissement voor te dragen voor opheffing w egens de toestand van de
boedel ex art. 16 Fw .

09-11-2020
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator heeft nog geen zicht op de termijn van afw ikkeling van het
onderhavig faillissement.
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Dit betreft het eindverslag. In de komende periode zal het faillissement
(financieel) w orden afgew ikkeld.

09-11-2020
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10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
Dit faillissement w ordt behandeld door:
mr. G.J. ten Hagen
p/a Van Diepen van der Kroef Advocaten
Stadsplateau 17
3521 AZ UTRECHT

Bijlagen
Bijlagen
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