
Algemeen

Gegevens onderneming

Gegevens onderneming  :  HAF Houtskool B.V.
Faillissementsnummer   :  F.15/16/300
Datum uitspraak             :  2 augustus 2016
Curator                           :  Mr. D.  Winters
Rechter-Commissaris  :  Mr. M.M. Kruithof
Faillissementsrekening:  NL92KASA 0223364061

Activiteiten onderneming

restaurant

Omzetgegevens

onbekend

Personeel gemiddeld aantal

6 (inclusief parttime oproepkrachten)

Saldo einde verslagperiode

€ 0,00

€ 42.889,97

Verslagperiode

02-08-2016 t/m 19-08-2016

20-08-2016 t/m 11-11-2016

Bestede uren in verslagperiode

31,40 uur

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000007526:F001

02-08-2016

mr. M.M. Kruithof

Curator: mr. D. Winters

Insolventienummer: F.15/16/300
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49,10 uur

Bestede uren totaal

31,40 uur

104,80 uur

Toelichting

Inleiding
Het faillissement is op verzoek van de Belastingdienst uitgesproken door de Rechtbank 
Amsterdam. De verdere afhandeling is overgedragen aan de Rechtbank Noord-Holland, 
locatie Haarlem.
De vordering van de Belastingdienst bedroeg € 224.187,60.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap, verder ook te noemen Alberto’s, op 25 februari 2013 opgericht. Gefailleerde 
is statutair gevestigd te Amsterdam en is gevestigd in Vijfhuizen aan de Vijfhuizerdijk 3. 

Bengie Beheer B.V. is enig aandeelhouder van gefailleerde. De bestuurder van gefailleerde is 
mevrouw S.M. Fernandez. Feitelijk bestuurder is de vader, H.A. Fernandez (Alberto 
Fernandez). 

Begin 2013 heeft Alberto’s van Restaurant D’Ouwe Meerpaal B.V. de goodwill en inventaris 
gekocht. Tevens werd met voornoemde BV per 1 april 2013 een huurovereenkomst 
aangegaan van vijf jaar.

1.2 Winst en verlies

Onbekend. Jaarstukken zijn niet aanwezig.

1.3 Balanstotaal

Onbekend. Jaarstukken zijn niet aanwezig.

1.4 Lopende procedures

Wordt geïnventariseerd. Er lopen meerdere procedures.

Lopende procedures (voorzover bekend) zijn beëindigd.

1.5 Verzekeringen

De verzekeringen worden geïnventariseerd. 
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Alle verzekeringen zijn na de verkoop stopgezet.

1.6 Huur

Het restaurant wordt gehuurd. Het pand wordt één dezer weken verkocht. De curator is ook in 
gesprek met de nieuwe eigenaar over de wijze van beëindiging van de huurovereenkomst.

De huurovereenkomst is per 26 augustus 2016 (datum verkoop activa) beëindigd.

1.7 Oorzaak faillissement

In onderzoek.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Ten tijde van het faillissement waren er 6 werknemers in dienst waarvan 1 in vaste dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

7

2.3 Datum ontslagaanzegging

Op 3 augustus 2016 is ontslag aangezegd.

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Zie onder punt 6 doorstart/voortzetten

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
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3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De vordering van de Belastingdienst gaat voor op de pandhouder op grond van artikel 21 lid 2 
IW op de zaken - en voor die vorderingen - zoals bedoeld in artikel 22 lid 3 IW. Dit voorrecht 
betreft de goederen ter stoffering van de bodem van gefailleerde en dus eenvoudig gezegd de 
verkoopopbrengst van de inventaris. Uit de administratie blijken vorderingen van de 
Belastingdienst met betrekking tot niet afgedragen omzetbelasting en loonheffingen. Voor de 
vorderingen van de Belastingdienst geldt het bodemvoorrecht. Het (geclaimde) pandrecht van 
de verhuurder komt daarom na het bodemrecht van de Belastingdienst.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Er werd een restaurantinventaris en beperkte voorraad aangetroffen. De inventaris en de 
voorraad zijn in opdracht van de curator getaxeerd door het NTAB.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

In onderhandeling.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Een gedeelte van de inventaris is geen eigendom van Alberto’s maar valt wel onder een voor 
het faillissement gelegd bodembeslag. 
De curator zal deze inventaris voor de Belastingdienst verkopen.

zie onder punt 6 doorstart/voortzetten.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15 Andere activa: Beschrijving

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Niet aanwezig.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden
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5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Gefailleerde werd gefinancierd door de ING Bank. Op faillissementsdatum bedroeg het saldo € 
52,26 (positief).

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde heeft een leasecontact afgesloten.

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich geen leveranciers gemeld die aanspraak maken op een 
eigendomsvoorbehoud. Leveranciers met een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud worden in 
de gelegenheid gesteld om hun eigendommen af te halen en de mogelijke restvordering in te 
dienen.

Met de drankenleverancier (Bavaria) is over de beëindiging van het contract en de 
gevolgen meermalen gecorrespondeerd.

5.7 Retentierechten

Er hebben zich geen leveranciers gemeld die aanspraak maken op het retentierecht.

5.8 Reclamerechten

Er werd de afgelopen verslagperiode geen beroep gedaan op het recht van reclame.

5.9 Werkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
6.3 Voortzetten: Werkzaamheden
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6.4 Doorstart: Beschrijving

De curator is in gesprek gegaan met partijen die interesse hebben in een mogelijke doorstart, 
althans de overname van het actief van gefailleerde.

Op 26 augustus 2016 heeft Kaavee Monumenten B.V. met instemming van de Rechter-
Commissaris de gehele inventaris en de goodwill overgenomen. Tevens zijn met 
instemming van de belastingdienst de (bodem)beslagen goederen verkocht tegen 
vergoeding van een boedelbijdrage (10%).

De verkoopprijs van de inventarisgoederen lag boven de getaxeerde liquidatiewaarden. 
Opbrengst € 18.000,-- (roerende zaken) en € 7.000,-- (goodwill). In september heeft de 
verkoop plaatsgevonden van een oude bestelbus. Opbrengst was € 968,-- (getaxeerde 
waarde). Aan de Belastingdienst is afgedragen € 2.774,39. 

Vanaf faillissementsdatum tot datum verkoop is het restaurant grotendeels open 
gebleven. Dit heeft de verkoopbaarheid bevordert en had een positieve cash flow (€ 
17.868,19).

6.5 Doorstart: Verantwoording

6.6 Doorstart: Opbrengst

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding werd opgevraagd maar blijkt slecht mondjesmaat aanwezig. Er is geen 
degelijke boekhouding. Het onderzoek van de boekhouding zal de komende verslagperiode 
worden voortgezet.

7.2 Depot jaarrekeningen

Er heeft geen deponering van de jaarstukken (2013, 2014 en 2015) plaatsgevonden.
Als reden voor niet deponering van de jaarstukken en niet aanwezigheid van jaarstukken wordt 
door het bestuur gewezen op de wisselingen van de accountantskantoren mede vanwege de 
achterstanden in betalingen.

De eventuele gevolgen voor de bestuurder van het niet deponeren van de jaarstukken 
en het niet aanwezig zijn van jaarstukken heeft de curator in onderzoek.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De storting op de aandelen wordt onderzocht.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Er werden in deze verslagperiode geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De Belastingdienst diende vorderingen in voor een totaalbedrag van € 157.995,-.

De Belastingdienst diende preferente vorderingen in voor een totaalbedrag ad € 
372.653,00.

8.3 Pref. vord. van het UWV

De curator verwacht vorderingen van het UWV aangezien er personeel bij gefailleerde in 
dienst was.

Het UWV heeft nog geen preferente vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Er hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen andere preferente crediteuren gemeld.

Er heeft zich in de afgelopen verslagperiode één andere preferente crediteur gemeld 
voor een bedrag ad € 29.352,40. Deze vordering wordt echter betwist.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Er werd tot op heden door zes crediteuren een concurrente vordering ingediend.

Er werd tot op heden door 22 crediteuren een concurrente vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Er is tot op heden een totaalbedrag van € 41.071,99 ingediend. 
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Er is tot op heden voor een totaalbedrag ad € 118.477,63 aan concurrente vorderingen 
ingediend.

Tevens is er een betwiste concurrente vordering voor een bedrag ad € 25.000,--.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de termijn van afwikkeling is nog geen prognose te geven.

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

Er zijn deze verslagperiode geen procedures gestart.

9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Een termijn voor afwikkeling is op dit moment nog niet te bepalen.

10.2 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd:

- verkoop aanwezige activa;
- de oorzaak van het faillissement zal nader worden onderzocht;
- de gevolgen van het te laat deponeren van de jaarrekeningen 2013 en 2014 zullen worden  
onderzocht;
- het onderzoek naar de rechtmatigheid en de kwaliteit van het bestuur zal worden gestart;
- het onderzoek van de administratie zal worden voortgezet.

De volgende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd:

- oorzaak faillissement zal nader worden onderzocht;
- de gevolgen van het te laat deponeren van de jaarrekeningen 2013 en 2014 zullen 
worden onderzocht;
- het onderzoek naar de rechtmatigheid en de kwaliteit van het bestuur zal worden 
voortgezet;
- het onderzoek van de administratie zal worden voortgezet.

10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden zal het volgend verslag worden ingediend.
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Over drie maanden zal het volgende verslag worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden
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