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1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer M. Derks is enig statutair bestuurder van gefailleerde, welke meerdere 
dochtervennootschappen heeft, allemaal in een combinatie van de naam GoodFood en 
de plaatsnaam als naam. Door een groot aantal nauw bij GoodFood betrokken personen 
(schuldeisers, leveranciers, een medeaandeelhouder, advocaten van tegenpartijen, 
bankiers, adviseurs e.d.) wordt steevast en zonder voorbehoud de heer H.M.W. Pelsers 
genoemd als feitelijk leidinggevende. De heer Derks zou slechts formeel de bestuurder 
zijn. Hij zou ook niet op de hoogte zijn van echt belangrijke zaken in de 
vennootschappen, noch daarin beslissingen nemen, dit in tegenstelling tot de heer 
Pelsers. Naar de curator toe probeert de heer Derks de heer Pelsers te beschermen, 
maar in elk gesprek valt steeds weer op hoe weinig de heer Derks inderdaad over 
essentiële onderdelen van de bedrijfsvoering weet, alsmede blijkt telkens weer dat hij 
moet terugkoppelen naar de heer Pelsers voor informatie en ter zake de besproken 
regeling. Zoals ook de heer Derks toegeeft, is een met de curator te treffen regeling 
afhankelijk van de heer Pelsers.

De heer Pelsers ontkent feitelijk bestuurder te zijn geweest, maar is nu wel in 
onderhandeling met de curator over de stopzetting van de door de curator in gang 
gezette gerechtelijke procedures. 
Dat geldt ook voor de heer Derks.

Inmiddels is met beiden een regeling getroffen waarbij beiden eraan hechten, dat wordt 
vastgelegd dat zij het door de curator gestelde absoluut ontkennen en puur om 
proceseconomische redenen een regeling zijn aangegaan en derhalve zonder enige 
erkenning van schuld. De eerste betalingen daarop zijn inmiddels ontvangen.

1.2 Winst en verlies

Er is al jaren geen administratie meer bijgehouden.

1.3 Balanstotaal

Idem

1.4 Lopende procedures

Geen

1.5 Verzekeringen

--

1.6 Huur

Het bedrijf is jaren gevestigd geweest aan het Vrijthof 23 te Maastricht, welke 
huurovereenkomst op 1 november 2014 is geëindigd. Vervolgens is er een ruimte 
gehuurd aan de Fregatweg 46A te Maastricht, maar die locatie is nooit daadwerkelijk 
betrokken. Deze huur is tegen de kortst mogelijke einddatum opgezegd.
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1.7 Oorzaak faillissement

Gefailleerde heeft via dochtervennootschappen tot in 2012 een tweetal Burger King 
restaurants geëxploiteerd, welke exploitatie van korte duur was. Vervolgens is men wel 
kosten blijven maken, maar waren er geen inkomsten meer. Het bestuur schoot tekort 
doordat er haast geen administratie meer werd gevoerd, geen belastingaangiften 
gedaan, geen aandeelhoudersvergaderingen gehouden en er werden geen 
jaarrekeningen opgesteld. Bovendien is meer dan een jaar geen huur betaald, gevolgd 
door het huren van een nieuw kantoor zonder daar huur te betalen of zelfs maar het 
gehuurde te betrekken. Wel liet men er post aankomen van crediteuren, zonder die op te 
halen enz. Uiteindelijk heeft eerstbedoelde verhuurder het faillissement aangevraagd en 
is dit op die aanvrage uitgesproken.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

0

2.3 Datum ontslagaanzegging

--

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Geen

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

--

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

--

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

--

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

--
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3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

In het pand aan het Vrijthof 23 is interieur achtergelaten. Dit bleek grotendeels 
onroerend door bestemming en/of natrekking. De waarde bleek ook niet in verhouding 
te staan tot de daaraan te besteden uren en kosten. Dit is aan de verhuurder gelaten, 
welke mede daarom zijn vordering sterk heeft gematigd.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

--

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

--

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

--

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

--

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Geen.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

--

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

--

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

--

3.15 Andere activa: Beschrijving

--

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

--

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

--
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4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Geen. Wel is er een vordering in rekening-courant op de heer Derks ad €60.000,00 - 
€75.000,00. Hij is daarvoor aangesproken en dat maakt deel uit van de 
schikkingsonderhandelingen met hem.

4.2 Opbrengst

--

4.3 Boedelbijdrage

--

4.4 Werkzaamheden

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Rabobank heeft zekerheden uitgewonnen en zou verder geen vordering meer hebben.

5.2 Leasecontracten

--

5.3 Beschrijving zekerheden

--

5.4 Separatistenpositie

--

5.5 Boedelbijdragen

--

5.6 Eigendomsvoorbehoud

--

5.7 Retentierechten

--
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5.8 Reclamerechten

--

5.9 Werkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

--

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
--

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

--

6.4 Doorstart: Beschrijving

Er zijn al jarenlang geen activiteiten meer en ook geen financiële middelen om iets op te 
starten.

6.5 Doorstart: Verantwoording

--

6.6 Doorstart: Opbrengst

--

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

--

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator is van mening dat daar onvoldoende aan voldaan is.

7.2 Depot jaarrekeningen

2013 en 2014 zijn niet gedeponeerd. Over de voorgaande jaren zijn heel summiere 
voorlopige jaarstukken gedeponeerd. Er zijn vanaf 2010 nooit meer algemene 
vergaderingen van aandeelhouders gehouden en dus ook geen jaarstukken officieel 
vastgesteld. 
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7.3 Goedk. Verkl. Accountant

N.v.t.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Het is een oude vennootschap die al meerdere aandeelhouders in het verleden heeft 
gehad. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Het bestuur is ernstig tekort geschoten, ook op administratief gebied en er zijn kosten 
gemaakt blijven worden zonder dat daar inkomsten tegenover stonden. 

De curator is van mening dat op meerdere gronden sprake is van kennelijk onbehoorlijk 
bestuur en dat dit een belangrijke oorzaak is van dit faillissement, gekoppeld aan het 
wettelijk vermoeden op basis vanen in strijd met artikel 10 en artikel 394 Boek II BW en 
heeft daartoe de heren Derks en Pelsers aansprakelijk gesteld. Uiteindelijk is dit tot een 
schikking gekomen. Dit is geschied zonder erkenning van enige schuld en de onder 
uitdrukkelijke ontkenning van onbehoorlijk bestuur door de heren Derks en Pelsers en  
ontkenning van diens bestuurderschap door de heer Pelsers. De regeling is gebaseerd 
op proceseconomische redenen: het besparen van kosten wederzijds en de immer 
aanwezige onzekerheid of de rechter de curator wel of niet in diens stellingen zal volgen

7.6 Paulianeus handelen

Wordt gecombineerd met het hiervoor beschrevene.

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

--

8.2 Pref. vord. van de fiscus

VPB 2011: €8.075,00
VPB 2012-2014: nihil (na bezwaar)
OB fiscale eenheid 2014: €4.453,00

8.3 Pref. vord. van het UWV

--

8.4 Andere pref. crediteuren

Aanvrager van het faillissement: €2.985,81
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8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€427.683,72, waarvan €43.738,37 betwwist

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

--

8.8 Werkzaamheden

Vanwege het ontbreken van jaarstukken, alsmede het niet adequaat kunnen 
beantwoorden ter zake van vragen door de statutair bestuurder, alsmede omdat veel 
binnengekomen facturen weliswaar op naam van gefailleerde staan, maar waarschijnlijk 
doorbelast dienen te worden aan andere vennootschappen, kan aan de crediteurenlijst 
nog geen al te grote waarde worden toegekend. 

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend

10.2 Plan van aanpak

Betalingsregeling met Pelsers en Derks afwikkelen.

10.3 Indiening volgend verslag

13 december 2017

10.4 Werkzaamheden
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