
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

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

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2019 € 312.000,00 € 5.300,00 € 127.497,00

2020 € 196.000,00 € 17.716,00 € 115.830,00

Verslagnummer 3
Datum verslag 05-01-2023
Insolventienummer F.05/22/92
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000232765:F001
Datum uitspraak 06-05-2022

R-C mr. J.H. Steverink
Curator mr A.A. Dooijeweerd
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Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Nader onderzoek volgt. 02-06-2022 
 1

2019 € 312.000,= € 5.300,= negatief € 127.497,=
2020 € 196.000,= € 17.716,=negatief € 115.830,=

Er is een kolommenbalans ontvangen voor de eerste maanden van 2022 (tot
datum faillissement). De curator heeft cijfers over 2021 opgevraagd. Er is over
2021 (nog) geen jaarrekening gemaakt.

05-09-2022 
 2

Nader onderzoek volgt.

Er is een kolommenbalans ontvangen voor de eerste maanden van 2022 (tot
datum faillissement). De curator heeft cijfers over 2021 opgevraagd. Er is
over 2021 (nog) geen jaarrekening gemaakt.

05-01-2023
 3

17

Toelichting 

Zie verder hieronder punt 2.

02-06-2022 
 1

Toelichting 

Zie verder hieronder punt 2.

05-09-2022 
 2

17

Toelichting 

Zie verder hieronder punt 2.

05-01-2023
 3

€ 27.714,67
02-06-2022 

 1

€ 37.858,08
05-09-2022 

 2

€ 41.857,29
05-01-2023

 3



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

van 

6-5-2022

t/m 

1-6-2022

02-06-2022 
 1

van 

2-6-2022

t/m 

2-9-2022

05-09-2022 
 2

van 

3-9-2022

t/m 

5-1-2023

05-01-2023
 3

Verslagperiode Bestede uren

1 46 uur 42 min

2 26 uur 24 min

3 7 uur 54 min

totaal 81 uur 0 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

Verzekeringen zijn opgezegd. Verzekeraars zijn verzocht om vorderingen per
datum faillietverklaring ter verificatie in te dienen. Er is alleen gebleken van een
premietegoed van Nationale Nederlanden groot € 314,04. Dat bedrag is op de
boedelrekening bijgeschreven.

05-09-2022 
 2

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

Op enig moment heeft verhuurder, in tegenstelling tot de in eerst instant
uitgesproken bedoeling, te kennen gegeven geen huurovereenkomst te w illen
en te zullen sluiten met een partij die in de boedel aangetroffen goederen als
geheel zou kopen ten behoeve van het realiseren van doorstart van
activiteiten op de desbetreffende locatie. Dat betekent dat het traject om te
komen tot verkoop als geheel direct is gestopt. Op korte termijn moesten
goederen per stuk worden verkocht. Er zijn goederen verkocht. Voor het
overige is het gehuurde ontruimd. Inmiddels is op 25 augustus 2022 ontruimd
en bezemschoon opgeleverd aan verhuurder.

05-09-2022 
 2



1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

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

Nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement volgt nog (zie verder
hierna onder punt 7).

05-09-2022 
 2

Nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement volgt nog (zie verder
hierna onder punt 7).

05-01-2023
 3

2. Personeel

Personeelsleden 

17

02-06-2022 
 1



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

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

Toelichting 

De curator wacht op indiening van de vordering door de curator en eventueel
indiening van aanvullende vorderingen van personeel (voor zover het UWV
betaling niet heeft overgenomen).

05-09-2022 
 2

Toelichting 

Het UWV heeft inmiddels vorderingen ingediend. Deze zijn verwerkt. Indien
er aanvullende vorderingen van personeel worden ingediend, zullen deze
ook verwerkt worden. Zie verder onder punt 8.

05-01-2023
 3

Datum Aantal Toelichting

10-5-2022 17

totaal 17

Zie hierboven. 02-06-2022 
 1

3. Activa



3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing. 02-06-2022 
 1

Niet van toepassing. 02-06-2022 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Horeca, inventaris en bedrijfsmiddelen € 4.180,00

totaal € 4.180,00 € 0,00

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

Goederen die eigendom van derden bleken te zijn, zijn geretourneerd aan
deze derden. Er werden ook goederen gehuurd van Matthias Verwaltung B.V.
(de enig aandeelhouder). Matthias Verwaltung B.V. heeft goederen
aangeschaft en deze vervolgens aan gefailleerde geleased. Gelet op de
hoogte van de koopprijs en de leasetermijnen voor gefailleerde was dit een
punt van onderzoek voor de curator. Matthias Verwaltung B.V. heeft evenwel
te kennen gegeven dat de geleasede goederen in het faillissement kunnen
worden verkocht, zulks ten behoeve van maximaliseren van opbrengst ten
gunste van de gezamenlijke crediteuren. Daarmee is er ook geen noodzaak
meer voor nader onderzoek.

05-09-2022 
 2

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



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

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

Zoals hiervoor in het verslag aangegeven, is in eerste instantie de
mogelijkheid geboden aan partijen om te bieden op het geheel ten behoeve
van een doorstart c.q. het voortzetten van activiteiten op de betreffende
locatie. Om dat verhuurder op enig moment te kennen gaf met een dergelijke
partij geen huurovereenkomst te w illen sluiten, is dat traject gestopt en zijn op
korte termijn verkoopdagen gepland om de goederen per stuk te doen
verkopen. Dat moest, vanwege de lopende opzegtermijn, op korte termijn
gerealiseerd worden. Ook nog eens in de vakantieperiode. De aanwezige
inventaris en bedrijfsmiddelen waren gedateerd. De daadwerkelijke
verkoopopbrengst bleek beperkt. Uiteindelijk is ten behoeve van het ontruimd
en bezemschoon kunnen opleveren het nodige werk verricht en kosten
gemaakt.

De exacte opgave daarvan dient van het ingeschakelde veilinghuis nog te
worden ontvangen.

05-09-2022 
 2

De bruto verkoop opbrengst bedroeg € 4.180,00
Daarop strekt in mindering:
€ 1.254,00 veilingkosten
€ 453,75 advertentie en drukwerk
€ 1.355,00 ontruiming en afstortkosten

05-01-2023
 3



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

Voorraad kon niet meer worden verkocht.

Mogelijkheid van verkoop van ondertekende offertes tot 2024 wordt nog
onderzocht. Nadere werkzaamheden volgen.

05-09-2022 
 2

Er zijn geen mogelijkheden gebleken van verkoop van ondertekende offertes. 05-01-2023
 3

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

02-06-2022 
 1

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.

02-06-2022 
 1



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!

Bank
Op 19 juli 2022 is nog een nagekomen banksaldo van groot € 40,18 op de
boedelrekening bijgeschreven.

UWV
Inmiddels heeft de curator de noodzakelijke stukken verzameld en deze
gevoegd bij het volledig ingevulde en ondertekende formulier, dat dient ter
declaratie van de betaalde transitievergoeding. Verzocht is om de betaalde
transitievergoeding op de boedelrekening bij te schrijven. Dat is een bedrag
van € 2.400,=.

Er moeten voor NOW-aanvragen nog definitieve berekeningen worden
gemaakt. Hetzelfde geldt voor TVL-aanvragen. De curator heeft terzake nadere
informatie bij de bestuurder opgevraagd. Zodra deze nadere informatie is
ontvangen, zal hieraan een gevolg worden gegeven.

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
Aan kasgeld is afgestort en op de boedelrekening bijgeschreven een bedrag
van € 4.635,=. Daarna is er nog een nabetaling van kasgeld gevolgd groot €
268,=.

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

05-09-2022 
 2

Bank
Er zijn betalingen op de bankrekening gedaan groot:
€ 328,00
€ 1619.85
De curator heeft verzocht deze betalingen over te boeken op de
boedelrekening. Dat is inmiddels ook gebeurd.

Gebleken is dat er op de bankrekening ook zijn bijgeschreven restituties van
GBLT groot € 256,50 en 78,26. De curator zal ING verzoeken ook deze
bedragen over te boeken op de boedelrekening.

UWV
Het UWV stelt zich voor wat betreft compensatie aan de boedel van de
transitievergoeding zich op het standpunt dat niet blijkt dat over de betaalde
transitievergoeding ook loonheffing is aangegeven. Voorwaarde voor
uitkering is dat het volledige bedrag is voldaan. De curator heeft terzake
nader onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat in de loonaangifte de
transitievergoeding wel is meegenomen. De stukken zullen met het UWV
worden gedeeld, met het verzoek om de compensatie te voldoen.

05-01-2023
 3



3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft voor NOW berekeningen en TVL aanvragen nadere
informatie en stukken van de bestuurder ontvangen. De curator beoordeelt
deze en zal daar waar mogelijk en nodig berekeningen maken en aanvragen
indienen.

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

Er is nog geen betaling gevolgd. De curator zal rappelleren.

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.

Er is nog geen betaling gevolgd. De curator zal rappelleren.

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

Incasso werkzaamheden andere activa. 02-06-2022 
 1

Incasso werkzaamheden andere activa:

Eventuele nabetalingen op de bankrekeningen
NOW / TVL-aanvragen;
nabetaling Gifty groot € 292,97
nabetaling Ideal € 566,43
eventueel aanspraak op subsidie.

05-09-2022 
 2

Incasso werkzaamheden andere activa:

incasso nabetalingen op de bankrekeningen
NOW / TVL-aanvragen beoordelen en zonodig en mogelijk doen;
nabetaling Gifty groot € 292,97
nabetaling Ideal € 566,43
eventueel aanspraak op subsidie.

05-01-2023
 3



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Debiteurenportefeuille € 7.402,30 € 7.178,80

totaal € 7.402,30 € 7.178,80 € 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

Inmiddels heeft een groot aantal debiteuren betaald. Totaal is voldaan een
bedrag ad € 5.249,50.

De curator zal beoordelen welke debiteuren nog niet hebben betaald en
terzake een rappèl uitdoen.

05-09-2022 
 2

Na rappel hebben meerdere debiteuren betaald. Er staan nu nog twee
bedragen open groot € 81,50 en € 142,00. De curator doet een laatste
rappel uit.

05-01-2023
 3

Incasso debiteuren. 02-06-2022 
 1

Incasso debiteuren. 05-09-2022 
 2

Incasso debiteuren. 05-01-2023
 3

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 

Er zijn geen vorderingen van banken.

02-06-2022 
 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

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

Daar waar bleek van eigendom van derden zijn de goederen geretourneerd.

Zoals hiervoor aangegeven, heeft Matthias Verwaltung B.V. afstand gedaan
van haar eigendomsrecht. Goederen zijn in het kader van het faillissement ten
behoeve van de crediteuren in zijn algemeenheid verkocht.

05-09-2022 
 2

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

Goederen die eigendom leken te zijn van derden zijn inmiddels geretourneerd. 05-09-2022 
 2

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

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



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

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

Zie hiervoor: verder geen. 05-09-2022 
 2

Zie hiervoor: verder geen. 05-01-2023
 3

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten 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



6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden 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

Zoals hiervoor in het verslag reeds aangegeven, is gepoogd om de goederen
als geheel in het kader van voortzetten van activiteiten op de betreffende
locatie onderzocht. Toen evenwel verhuurder aangaf met een dergelijke partij
geen huurovereenkomst te w illen sluiten, is besloten tot verkoop van de
aanwezige goederen per stuk en ontruimen van het gehuurde. Er bleken
derhalve geen doorstartmogelijkheden.

05-09-2022 
 2

Nog niet bekend. 02-06-2022 
 1

Niet van toepassing. 05-09-2022 
 2

Toelichting 

Nog niet bekend.

02-06-2022 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

05-09-2022 
 2

Toelichting 

Nog niet bekend.

02-06-2022 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

05-09-2022 
 2



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog niet bekend. 02-06-2022 
 1

Zie hiervoor: verder geen. 05-09-2022 
 2

7. Rechtmatigheid

Nader onderzoek volgt. 02-06-2022 
 1

Tot op heden blijkt de boekhouding bijgehouden tot datum faillietverklaring. De
gevraagde informatie en stukken zijn verschaft en konden ook direct worden
verschaft. Op basis van de tot op heden bekende informatie stelt de curator
vast dat gefailleerde van de vermogenstoestand van de vennootschap en van
alles betreffende het bedrijf of beroep, naar de eisen van dat bedrijf of beroep,
op zodanige w ijze administratie heeft gevoerd en de daartoe behorende
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige w ijze heeft
bewaard dat ten allen tijde de rechten en plichten konden worden gekend.

05-09-2022 
 2

Nader onderzoek volgt. 02-06-2022 
 1

De laatste definitieve jaarrekening is van 2020. Kolommenbalans over 2022 is
ontvangen. De curator vraagt nog nadere administratie op over 2021.

05-09-2022 
 2

Er is geen jaarrekening 2021. De bestuurder heeft wel een uitdraai van
balans en Verlies- en Winstrekening gemaakt uit Exactonline en deze
toegezonden aan de curator. De curator zal deze beoordelen en indien nodig
aanvullende vragen stellen.

05-01-2023
 3

Nader onderzoek volgt. 02-06-2022 
 1

Er is een samenstellingsverklaring door de accountant afgegeven voor de jaren
tot en met 2020.

05-09-2022 
 2



7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nader onderzoek volgt. 02-06-2022 
 1

Hieraan is voldaan. 05-09-2022 
 2

Toelichting 

Nader onderzoek volgt.

02-06-2022 
 1

Toelichting 

Nader onderzoek volgt.

05-09-2022 
 2

Toelichting 

Nader onderzoek volgt.

05-01-2023
 3

In onderzoek

Toelichting 

Nader onderzoek volgt.

02-06-2022 
 1

In onderzoek

Toelichting 

Nader onderzoek volgt.

05-09-2022 
 2

Nee

Toelichting 

Tot op heden is niet gebleken van paulianeus handelen.

05-01-2023
 3

Nader onderzoek volgt. 02-06-2022 
 1

Nader onderzoek volgt. 05-09-2022 
 2

Nader onderzoek volgt. 05-01-2023
 3



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

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

De curator verricht nog nader onderzoek. 05-09-2022 
 2

De curator verricht nog nader onderzoek. 05-01-2023
 3

8. Crediteuren

€ 10.184,01

Toelichting 

Stichting Wijnhuisfonds (verhuurder) € 10.184,01

02-06-2022 
 1

€ 17.051,43

Toelichting 

Stichting Wijnhuisfonds (verhuurder) € 17.051,43

05-09-2022 
 2

€ 51.739,07

Toelichting 

Stichting Wijnhuisfonds (verhuurder) € 17.051,43

UWV:
€ 29.227,49 loonvordering ex art 66 lid 1 WW
€ 5.410,15 premie wg-deel art 66 lid 3 WW

Salaris curator en verschotten: nog vast te stellen.

05-01-2023
 3

€ 786.204,00
05-09-2022 

 2

€ 86.203,79
05-01-2023

 3



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting 

Opgave door het UWV volgt nog.

02-06-2022 
 1

Toelichting 

Opgave door het UWV volgt nog.

05-09-2022 
 2

€ 13.800,21

Toelichting 

Prefaill. periode:
€ 11.649,55 pref ex art 288 sub e BW
€ 2.150,66 art 21 IW

05-01-2023
 3

€ 10.157,00

Toelichting 

Gemeente Zutphen, TOZO: € 10.157,00

05-09-2022 
 2

€ 10.157,00

Toelichting 

Gemeente Zutphen, TOZO: € 10.157,00

05-01-2023
 3

55
02-06-2022 

 1

57
05-09-2022 

 2

56
05-01-2023

 3



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 152.863,46

Toelichting 

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

02-06-2022 
 1

€ 213.117,05

Toelichting 

€ 213.117,05 waarvan € 200.755,70 is ingediend.

05-09-2022 
 2

€ 235.166,09

Toelichting 

€ 235.166,09 waarvan € 223.322,56 is ingediend.

05-01-2023
 3

Nog niet bekend. 02-06-2022 
 1

Nog niet bekend. 05-09-2022 
 2

Nog niet bekend. 05-01-2023
 3

Nader inventariseren crediteuren. 02-06-2022 
 1

Nader inventariseren crediteuren. 05-09-2022 
 2

Nader inventariseren crediteuren. 05-01-2023
 3



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

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. 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

nader inventariseren crediteuren;
nader onderzoek oorzaak faillissement, boekhouding en rechtmatigheid;
werkzaamheden in het kader van incasso debiteuren;
werkzaamheden in het kader van verkoop onderhanden werk;
werkzaamheden in het kader van overige activa (bank, UWV, kas,
subsidie, Gifty, Ideal).

05-09-2022 
 2



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

De overige in het vorige verslag nog genoemde punten zijn inmiddels
afgerond.

nader inventariseren crediteuren;
nader onderzoek oorzaak faillissement, boekhouding en
rechtmatigheid;
werkzaamheden in het kader van incasso debiteuren;
werkzaamheden in het kader van overige activa (bank, UWV, Gifty,
Ideal).

De overige in het vorige verslag nog genoemde punten zijn inmiddels
afgerond.

05-01-2023
 3

Nog niet bekend. 02-06-2022 
 1

Nog niet bekend. 05-09-2022 
 2

Nog niet bekend. 05-01-2023
 3

5-4-2023 05-01-2023
 3

Zie hiervoor. 02-06-2022 
 1

Zie hiervoor. 05-09-2022 
 2

Zie hiervoor. 05-01-2023
 3

Bijlagen
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