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Betreft

Algemene gegevens

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Genietcafé
Zutphen B.V.

02-06-2022
 1

Genietcafé Zutphen B.V., kamer van koophandelnummer 62259466,
gevestigde te Zutphen aan de Oude Bornhof 55-57.

02-06-2022
 1

Café. 02-06-2022
 1

Nader onderzoek volgt. 02-06-2022
 1
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Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

17

Toelichting 

Zie verder hieronder punt 2.

02-06-2022
 1

€ 27.714,67 02-06-2022
 1

van 
6-5-2022

t/m 
1-6-2022

02-06-2022
 1

Verslagperiode Bestede uren

1 46 uur 42 min

totaal 46 uur 42 min

1. Inventarisatie

Enig aandeelhouder is Matthias Verwaltung B.V. (middelijk) Bestuurder is de
heer G.J.W.M. Peteroff.

02-06-2022
 1

Voor zover de curator bekend geen. 02-06-2022
 1



1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde bleek per datum faillietverklaring verzekeringen te hebben
afgesloten bij Nationale Nederlanden (verzuimverzekering) en bij KHN
Verzekeringen (bedrijfsverzekering). De curator heeft de verzekeraars op de
hoogte gesteld van het faillissement en gevraagd om opgave te doen van de
volgens hun administratie afgesloten verzekeringen. Voorts is gevraagd
opgave te doen van een eventueel premietegoed, danwel een
premieachterstand. Een premie tegoed dient op de boedelrekening te
worden bijgeschreven. Zodra de desbetreffende specifieke informatie is
ontvangen, zal de curator kunnen beoordelen wat er met deze verzekeringen
dient te gebeuren. Vooralsnog lijkt het erop dat verzekeringen zullen moeten
eindigen.

02-06-2022
 1

Gefailleerde huurde bedrijfsruimte te Zutphen aan de Oude Bornhof 55-57
van Stichting Wijnhuisfonds. Bij brief van 11 mei 2022 heeft de Stichting als
verhuurder de huurovereenkomst opgezegd, zulks met inachtneming van de
conform de Faillissementswet geldende opzegtermijn van in ieder geval drie
maanden. De verhuurder heeft vorderingen ingediend, bestaande uit een
pre-faillissements huurvordering, een boedelvordering, alsook een vordering
uit hoofde van een restant geldlening. De betreffende vorderingen zijn op de
lijst van voorlopig erkende crediteuren geplaatst. De curator onderhoudt
contacten met de verhuurder. De curator gaat over tot inventariseren en te
gelde maken van het aangetroffen actief. Beoordeeld zal worden er
mogelijkheden zijn om de in de boedel aangetroffen onderdelen als geheel te
verkopen ten behoeve van een doorstart op de desbetreffende locatie. Mocht
daarvan sprake zijn, dan zal de desbetreffende potentiële kandidaat in
contact worden gebracht met de verhuurder, omdat er met de verhuurder
alsdan ook een overeenstemming zal moeten worden bereikt omtrent een te
sluiten huurovereenkomst.

02-06-2022
 1

De bestuurder laat weten dat de oorzaak van het faillissement gelegen is in
het volgende. De onderneming is gestart in 2016. De start is moeizaam
geweest vanwege bezwaren van omwonenden omtrent de horeca
bestemming en de voorgenomen horeca activiteiten. Uiteindelijk is de
bestemming gewijzigd en zijn de noodzakelijke vergunningen verleend.
Hoewel de start moeizaam is gebleken, steeg ieder jaar de omzet. Liquiditeit
en solvabiliteit leek wat steviger te worden, ook om te kunnen aflossen aan
investeerders die geld hebben geleend in het kader van crowdfunding.
Besprekingen daarover zijn gevoerd in 2019. De bedoeling was om vanaf
2020 met deze aflossingen daadwerkelijk een (goede) start te maken. In
maart 2020 werden ook door gefailleerde de gevolgen ervaren van Covid 19
en de getroffen corona maatregelen. Zulks heeft betekend dat de verwachte
groei zich niet heeft ingezet. Ook nadat, na twee jaar, de corona
maatregelen zijn opgeheven, moest vastgesteld worden dat er onvoldoende
toekomstperspectief is voor het voortzetten van de onderneming en tegen
die achtergrond het aflossen van de ontstane achterstanden. Vandaar dat
besloten is tot eigen aangifte tot faillietverklaring. Er is nog wel geprobeerd
om een kandidaat te vinden voor overname, maar dat is niet gelukt. Nader
onderzoek volgt.

02-06-2022
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden 
17

02-06-2022
 1

Personeelsleden 
17

Toelichting 

De curator heeft bij brief van 10 mei 2022, met verkregen toestemming van
de Rechter-commissaris, de dienstverbanden, voor zover vereist, opgezegd.
Op 18 mei 2022 heer er een zogenoemde UWV-intake bijeenkomst
plaatsgevonden, waarvoor al het personeel is uitgenodigd. Ter gelegenheid
van die bijeenkomst is noodzakelijke toelichting gegeven aan het personeel
door een buitendienstmedewerker van het UWV, is informatie verschaft en
zijn de formulieren ten behoeve van overname van
loonbetalingsverplichtingen ex. artikel 61 tot en met 68 WW ingevuld,
ondertekend en, voorzien van de nodige bijlagen, ingediend. Het UWV neemt
de betreffende vorderingen in behandeling. Het personeel is erop gewezen
dat indien de vordering van het personeel door het UWV niet volledig wordt
overgenomen, de werknemers de mogelijkheid hebben om alsdan een
restantvordering ter verificatie bij de curator in te dienen.

Een paar dagen na datum faillietverklaring is nog één personeelslid, tezamen
met de bestuurder van gefailleerde, ingezet om werkzaamheden te
verrichten. De werkzaamheden zijn verder niet voortgezet.

02-06-2022
 1

Datum Aantal Toelichting

10-5-2022 17

totaal 17

Zie hierboven. 02-06-2022
 1

3. Activa



Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing. 02-06-2022
 1

Niet van toepassing. 02-06-2022
 1

De curator heeft per datum faillietverklaring aangetroffen allerhande (horeca)
inventaris en bedrijfsmiddelen. Ook is aangetroffen een (beperkte) ingerichte
keuken met bij- en toebehoren. De curator zal de aangetroffen
bedrijfsmiddelen nader (laten) inventariseren en beoordelen om tot (juiste
w ijze van) tegeldemaking ervan te komen. Ook wordt door de curator
beoordeeld welke goederen van derden zijn (onder meer op grond van
bruikleen, operational lease en/of consignatie). Indien blijkt dat er sprake is
van eigendom van derden, zullen goederen worden geretourneerd.

02-06-2022
 1

Er is een vordering van de fiscus. Bovendien zijn er bodemzaken
aangetroffen. Vooralsnog lijkt er geen sprake te zijn van een pandrecht.
Mocht er toch sprake zijn van een pandrecht, dan zal de curator op grond van
artikel 57 lid 3 aanspraak maken op de voorrang die bevoorrechte
crediteuren, waaronder de fiscus, hebben op de bodemzaken ten opzichte
van de pandhouder.

02-06-2022
 1

De curator heeft een veilinghuis ingeschakeld. De bedrijfsmiddelen worden
nader geïnventariseerd en beoordeeld. Indien blijkt van eigendom van
derden, zullen deze goederen worden teruggegeven. Er zal een veiling
worden georganiseerd, waarbij de goederen te koop zullen worden
aangeboden. Daarbij wordt ook de mogelijkheid geboden aan partijen om te
bieden op het geheel ten behoeve van een doorstart c.q. het voortzetten
van activiteiten op de desbetreffende locatie. Daarbij wordt wel het
voorbehoud gemaakt dat de desbetreffende kandidaat zelf overeenstemming
dient te bereiken met de verhuurder.

02-06-2022
 1



Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er is door de curator voorraad aangetroffen. Bederfelijke voorraad is (node)
weggegooid, voor zover dat niet meer kon worden gebruikt. Courante
voorraad wordt nader geïnventariseerd en beoordeeld. Tegeldemaking van
deze voorraad wordt onderzocht.

Er is een portefeuille aangetroffen met geaccordeerde offertes voor verhuur
van zalen en spreekkamers. Er zijn terzake getekende offertes tot 2024.
Deze getekende offertes vertegenwoordigen een bepaalde waarde. Om de
waarde van deze portefeuille te handhaven heeft de curator, met
toestemming van de Rechter-commissaris, akkoord gegeven aan een partij
om in totaal nog vijf dagen gebruik te maken van een zaal ten behoeve van
training / coaching. Zie terzake verder hierna onder punt 6.

Indien er sprake is van een kandidaat om ter plaatse activiteiten voor te
zetten, zal ook deze portefeuille worden aangeboden ter overname.

02-06-2022
 1

Nadere beoordeling en zo mogelijk verkoop van voorraad en onderhanden
werk.

02-06-2022
 1



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Bank
Gefailleerde had meerdere bankrekeningen. Op die bankrekeningen stond
een positief saldi. De positieve saldi zijn op verzoek van de curator inmiddels
overgeschreven op de boedelrekening. Dat is inmiddels een bedrag totaal €
27.542,17. Mogelijk zijn er nog bijschrijvingen na datum faillietverklaring.
Terzake vindt nader onderzoek plaats.

UWV
Gefailleerde had voor datum faillietverklaring een vaststellingsovereenkomst
gesloten met een werknemer, die inmiddels meer dan twee jaar
arbeidsongeschikt was. Er is een transitievergoeding betaald. De curator
dient een verzoek in bij het UWV om deze transitievergoeding terug te
vorderen.

Gefailleerde heeft bij het UWV NOW-aanvragen ingediend. Voor NOW5 is
inmiddels een definitieve berekening gemaakt. Er is nog recht op een bedrag
van € 328,=.

Gifty
Van Gifty volgt nog een nabetaling van € 292,97.

Ideal
Er volgt op grond van een overeenkomst die is gesloten ten behoeve van het
kunnen verrichten van Ideal betalingen op het terras nog een tegoed van €
566,43.

Kas
Er is een bedrag aan kasgeld groot € 4.634,30. Ook is er nog een restant uit
de kassalade zelf. Het totaal aan kasgeld wordt afgestort en zal op de
boedelrekening worden bijgeschreven.

Subsidie
Mogelijk is er nog aanspraak op door de gemeente te betalen subsidie,
vanwege werknemers die werken vanuit GelreWerkt!

02-06-2022
 1

Incasso werkzaamheden andere activa. 02-06-2022
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Debiteurenportefeuille € 7.436,20

totaal € 7.436,20 € 0,00 € 0,00

Per datum faillietverklaring is er een debiteurenlijst. Bovendien bleken er nog
facturen te moeten worden opgemaakt voor reeds verrichte diensten /
geleverde producten. Die facturen zijn ook opgemaakt.

Inmiddels heeft de curator de betreffende debiteuren, onder bijvoeging van
de betreffende facturen, aangeschreven met het verzoek om het
verschuldigde bedrag op de boedelrekening te betalen.

02-06-2022
 1

Incasso debiteuren. 02-06-2022
 1

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 

Er zijn geen vorderingen van banken.

02-06-2022
 1

Er zijn leaseovereenkomsten gesloten met Matthias Verwaltung B.V. (de
moedermaatschappij). Matthias Verwaltung B.V. heeft inmiddels aangegeven
afstand te doen van haar eigendomsrecht, zodat de goederen in het kader
van het faillissement ten behoeve van de boedel kunnen worden verkocht.

Er is een leaseovereenkomst gesloten met Hesselink Koffiesystemen. Met
een laatste nabetaling wordt eigendom van de goederen verkregen en kan
het apparaat worden verkocht ten behoeve van de boedel.

Er is een huurovereenkomst gesloten met Rhima Nederland voor een
spoelkeuken. Deze overeenkomst is vóór datum faillissement reeds
opgezegd. Nader onderzoek volgt.

02-06-2022
 1



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Vooralsnog lijken er geen zekerheden te zijn gevestigd. 02-06-2022
 1

Vooralsnog lijkt er geen sprake te zijn van een in te nemen
separatistenpositie.

02-06-2022
 1

Bestuurder heeft aangegeven dat er goederen in het pand aanwezig zijn die
ofwel zijn geleased ofwel in bruikleen zijn gegeven ofwel in consignatie zijn
gegeven. Nader onderzoek terzake volgt. Zoals hiervoor aangegeven, is er
door Matthias Verwaltung B.V. afstand gedaan van eigendomsrecht, zodat
deze goederen kunnen worden verkocht. Ten aanzien van de overige
goederen vindt nader onderzoek plaats. Indien er sprake is van bewijsbaar
eigendom van derden, zal een afspraak worden gemaakt met deze derde om
goederen te retourneren.

02-06-2022
 1

Voor zover bekend niet van toepassing. 02-06-2022
 1

Voor zover bekend niet van toepassing. 02-06-2022
 1

Toelichting 

Nog niet bekend. Mogelijk wordt een boedelbijdrage gevraagd indien
goederen aan derden moeten worden geretourneerd.

02-06-2022
 1

Nader beoordelen van eigendomsvoorbehouden (bruikleen, lease en
consignatie). In geval van eigendom van derden zullen goederen worden
geretourneerd.

02-06-2022
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De curator heeft met toestemming van de Rechter-commissaris in totaal vier
dagen werkzaamheden voortgezet in die zin, dat reeds gemaakte afspraken
omtrent zaalhuur gestand zijn gedaan. De bestuurder heeft met één
personeelslid deze verhuur begeleid. Het is goed verlopen. Voor de verrichte
werkzaamheden en de geleverde producten zijn facturen opgemaakt en
verzonden. Een en ander wordt meegenomen bij punt 4 (debiteuren).

02-06-2022
 1

Zie verder hiervoor onder punt 4. 02-06-2022
 1

Zie hiervoor, verder geen. 02-06-2022
 1

Doorstarten onderneming

Zoals hiervoor aangegeven, worden de aangetroffen goederen verkocht. Er
zal een veiling worden georganiseerd door het veilinghuis. Daarbij wordt ook
de mogelijkheid geboden om te bieden op het geheel ten behoeve van het
realiseren van een doorstart ter plaatse. Indien er een kandidaat is voor een
doorstart, dan zal die kandidaat ook overeenstemming moeten bereiken met
de verhuurder. Er heeft zich een aantal kandidaten gemeld met interesse in
voortzetten van activiteiten c.q. een doorstart. De curator heeft deze partijen
geïnformeerd over het voorgenomen traject en zijn in contact gesteld met het
veilinghuis.

02-06-2022
 1

Nog niet bekend. 02-06-2022
 1

Toelichting 

Nog niet bekend.

02-06-2022
 1

Toelichting 

Nog niet bekend.

02-06-2022
 1



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Nog niet bekend. 02-06-2022
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

Nader onderzoek volgt. 02-06-2022
 1

Nader onderzoek volgt. 02-06-2022
 1

Nader onderzoek volgt. 02-06-2022
 1

Nader onderzoek volgt. 02-06-2022
 1

Toelichting 

Nader onderzoek volgt.

02-06-2022
 1

In onderzoek

Toelichting 

Nader onderzoek volgt.

02-06-2022
 1

Nader onderzoek volgt. 02-06-2022
 1

De curator verricht nog nader onderzoek. 02-06-2022
 1



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

€ 10.184,01

Toelichting 

Stichting Wijnhuisfonds (verhuurder) € 10.184,01

02-06-2022
 1

Toelichting 

Opgave door het UWV volgt nog.

02-06-2022
 1

55 02-06-2022
 1

€ 152.863,46

Toelichting 

€ 152.863,46 waarvan € 54.661,37 is ingediend.

02-06-2022
 1

Nog niet bekend. 02-06-2022
 1

Nader inventariseren crediteuren. 02-06-2022
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Niet van toepassing. 02-06-2022
 1

Niet van toepassing. 02-06-2022
 1

Niet van toepassing. 02-06-2022
 1

Niet van toepassing. 02-06-2022
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

Opleveren aan verhuurder
Beoordelen (einde) verzekeringen en eventueel incasso premietegoed
Nader inventariseren crediteuren;
Nader onderzoek oorzaak faillissement, boekhouding en
rechtmatigheid;
Werkzaamheden in het kader van incasso debiteuren;
Werkzaamheden in het kader van verkoop bedrijfsmiddelen
Werkzaamheden in het kader van verkoop voorraad;
Werkzaamheden in het kader van verkoop onderhanden werk
Werkzaamheden in het kader van overige activa (bank, UWV, kas,
subsidie, Gifty, Ideal)
Nader onderzoek crediteuren met eigendomsvoorbehoud en
retourneren eigendommen;
Boedelbijdragen incasseren indien aan de orde.

02-06-2022
 1

Nog niet bekend. 02-06-2022
 1

2-9-2022 02-06-2022
 1

Zie hiervoor. 02-06-2022
 1

Bijlagen
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