DERTIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET
In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DANTZIG AAN DE AMSTEL B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam
onder nummer 24308050, statutair gevestigd te Amsterdam, zaakdoende te (1017 PS)
Amsterdam aan het Leidseplein 19 met de volgende nevenvestigingen:
- Grand Café De Heineken Hoek te (1017 RP) Amsterdam aan het Kleine Gartmanplantsoen 1-3;
- Café Luxembourg te (1012 XA) Amsterdam aan het Spui 22-24.
Faillissementnummer:

10/896 F

Faillissementsdatum:

14 december 2010

Verslagnummer:

13

Datum verslag:

5 april 2018

Rechter-commissaris:

mr. I.M. Bilderbeek, lid van de rechtbank
Amsterdam

Curator:

mr. S.D.W. Gratama

Adres curator:

Certa Legal Advocaten (Keizersgracht 620,
1017 ER AMSTERDAM)
(Tel. 020-521 66 99; fax. 020-521 66 90)

Activiteiten onderneming:

exploiteren, beheren en verpachten van, in- en
verkoop van en het doen van beleggingen in
horecaondernemingen.

Omzetgegevens:

Zie eerste verslag.

Personeel per surseance/faillissementsdatum:

Zie eerste verslag.

Verslagperiode:

6 april 2017 t/m 5 april 2018.

Uren in faillissementsperiode
5 april 2017 t/m 2 april 2018:

0,3 (bijlage 1)

Uren totaal:

98,8

2 van 4

Saldo faillissementsrekening:

€ 8.787,09 (bijlage 2)

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.
In het onderhavige faillissement hebben zich in de afgelopen verslagperiode nagenoeg
geen ontwikkelingen voorgedaan. Het wachten is op de afwikkeling van de
nalatenschap van de heer Kooistra, zoals hieronder vermeld in alinea 4.1.
1.

INVENTARISATIE: is afgewikkeld.

2.

PERSONEEL: is afgewikkeld.

3.

ACTIVA: is afgewikkeld.

4.

DEBITEUREN

4.1.

Omvang debiteuren
Zoals aangegeven in het vierde en zevende verslag, heeft de boedel van Dantzig aan
de Amstel B.V. een vordering van € 133.790,= ingediend bij de vereffenaar van de
nalatenschap van de heer Kooistra, mr. Looyen te Arnhem. Mogelijk dat er uit deze
vereffening nog een uitkering ten behoeve van deze boedel kan worden gerealiseerd.
Dit moet worden afgewacht.

4.2.

Verkoopopbrengst: p.m.

4.3.

Boedelbijdrage: niet van toepassing.
Werkzaamheden: geen

5.

BANK / ZEKERHEDEN: is afgewikkeld.

6.

DOORSTART / VOORTZETTEN: niet aan de orde.

7.

RECHTMATIGHEID: is afgewikkeld.

8.

CREDITEUREN

8.1.

Boedelvorderingen
Het UWV heeft haar boedelvordering ingediend waarmee in totaal een bedrag van
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€ 57.327,51 is gemoeid. Een lijst van erkende boedelcrediteuren wordt aangehecht
als bijlage 3.
8.2.

Preferente vorderingen van de fiscus
€ 195.253,=. Een lijst van voorlopig erkende preferente crediteuren wordt bijgevoegd
als bijlage 4.

8.3.

Preferente vorderingen van het UWV
€ 38.868,46.

8.4.

Overige preferente vorderingen
Door Waternet is terzake waterschapsbelasting over de jaren 2007 t/m 2010 een
vordering ingediend van € 23.523,03. Tevens is door een voormalig werknemer een
vordering ingediend van € 22.563,59 terzake achterstallig loon.
Het totaal aan preferente vorderingen bedraagt thans € 280.208,08.

8.5.

Concurrente crediteuren:
Er is voor een bedrag van € 1.078.661,71 aan concurrente vorderingen ingediend. Een
lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren wordt bijgevoegd als bijlage 5.

8.6.

Aantal en bedrag concurrente crediteuren
Hiermee zijn 34 crediteuren gemoeid.

8.7.

Verwachte wijze van afhandeling
Het faillissement hangt nauw samen met het faillissement van Plassania Beheer B.V.,
maar ook met de vereffening van de nalatenschap van de heer Kooistra, zoals
aangegeven onder 4.1. De afhandeling zal daarmee samenhangen. De vooruitzichten
op (gedeeltelijke) betaling aan preferente- en concurrente crediteuren zijn
onverminderd somber.
Werkzaamheden
Correspondentie met crediteuren.

9.

PROCEDURES
Niet van toepassing.
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10.

OVERIG

10.1.

Termijn afwikkeling faillissement
Zie hiervoor. Nog niet bekend en afhankelijk van afwikkeling faillissement Plassania
Beheer B.V. en de afwikkeling van de vereffening van de nalatenschap van de heer
Sjoerd Kooistra.

10.2.

Plan van aanpak
Zie hiervoor.

10.3.

Indiening volgend verslag
Het volgend verslag zal worden ingediend uiterlijk over twaalf maanden op 5 april
2019.
Als bijlage 6 wordt aangehecht een tussentijds financieel verslag waaruit blijkt welke
inkomsten en uitgaven er zijn gedaan.
Werkzaamheden: verslaglegging.
Amsterdam, 5 april 2018

S.D.W. Gratama
curator

