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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Unico Kampen B.V. 13-08-2019 
 1

Verslag 1 - 13 augustus 2019: Unico Kampen B.V., handelend onder de namen 
Salt & Pepper, The Pepermill, The Pepermint, De Pepermolen, The Old 
Peppermill, De Oude Pepermolen, De Peperbus en The Pepper Box, 
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 08218220, statutair gevestigd te Zwartsluis (gemeente 
Zwartewaterland), kantoorhoudende te 8261 BV Kampen, Plantage 3. 

De vennootschap is op 1 februari 2010 opgericht. De eerste inschrijving in het 
handelsregister vond plaats op 2 februari 2010. Het geplaatst en gestort 
kapitaal bedraagt 
€ 18.000,00. 

13-08-2019 
 1

Verslag 1 - 13 augustus 2019: De vennootschap exploiteerde het restaurant 
'The Peppermill' in Kampen op het adres Plantage 3. De activiteiten zijn 
omstreeks maart 2019 gestaakt waarbij de activa zijn verkocht en er een 
indeplaatstelling heeft plaatsgevonden van de huur.    

13-08-2019 
 1

Verslagnummer 10
Datum verslag 01-11-2021
Insolventienummer F.08/19/201
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000109376:F001
Datum uitspraak 16-07-2019

R-C mr. M.C. Bosch
Curator mr W.M. Limberger

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=cb89edad-cba7-e911-80dc-005056807f2a
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=59cffb4f-887c-e511-80c6-005056ac5ca6


Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2017 € 599.776,00 € 6.601,00 € 347.234,00

2018 € 455.001,00 € -28.985,00 € 262.387,00

Verslag 1 - 13 augustus 2019: Curator heeft gevraagd naar de financiële 
gegevens van de vennootschap maar heeft deze nog niet (van de 
boekhouder) ontvangen. 

13-08-2019 
 1

Bron: Concept jaarrekening 2018. 11-02-2020 
 3

0

Toelichting 
Verslag 1 - 13 augustus 2019: Geen.

13-08-2019 
 1

€ 0,00 12-11-2019 
 2

€ 65.635,19 20-07-2021 
 9

€ 63.740,38 01-11-2021
 10



Verslagperiode

Bestede uren

van 
16-7-2019

t/m 
13-8-2019

13-08-2019 
 1

van 
14-8-2019

t/m 
13-11-2019

12-11-2019 
 2

van 
14-11-2019

t/m 
11-2-2020

11-02-2020 
 3

van 
12-5-2020

t/m 
11-8-2020

11-08-2020 
 5

van 
12-8-2020

t/m 
10-11-2020

10-11-2020 
 6

van 
11-11-2020

t/m 
9-2-2021

09-02-2021 
 7

van 
10-2-2021

t/m 
7-5-2021

07-05-2021 
 8

van 
8-5-2021

t/m 
20-7-2021

20-07-2021 
 9

van 
28-7-2021

t/m 
3-11-2021

01-11-2021
 10



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

Verslagperiode Bestede uren

1 14 uur 0 min

2 11 uur 5 min

3 9 uur 35 min

4 2 uur 25 min

5 7 uur 5 min

6 12 uur 50 min

7 10 uur 45 min

8 37 uur 35 min

9 6 uur 0 min

10 3 uur 20 min

totaal 114 uur 40 min

Verslag 1 - 13 augustus 2019: De eerste werkzaamheden in deze 
verslagperiode zien op inventarisatie. 

13-08-2019 
 1

1. Inventarisatie

Verslag 1 - 13 augustus 2019: De aandelen in het kapitaal van Unico Kampen 
B.V. zijn in handen van de besloten vennootschap Unico Zwartsluis B.V., De 
Grote Kranerweerd 57, 8064 PE Zwartsluis, van welke vennootschap de 
besloten vennootschap W.C. van den Berg Beheer B.V., Veerallee 59 B, 8019 
AE Zwolle, enig aandeelhouder en bestuurder is. Enig aandeelhouder en 
bestuurder van laatstgenoemde vennootschap is de heer W ilhelm Claus van 
den Berg.

De heer Van den Berg voornoemd is statutair bestuurder van Unico Kampen 
B.V. 

Unico Zwartsluis B.V. is eveneens enig aandeelhouder van Unico Zwolle B.V., 
welke vennootschap op 21 mei 2019 is gefailleerd. Van die vennootschap is de 
heer Van den Berg eveneens statutair bestuurder. Unico Zwolle B.V. 
exploiteerde ook een restaurant onder de naam The Peppermill in Zwolle.    

    

13-08-2019 
 1



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1 - 13 augustus 2019: Curator is thans niet bekend met lopende 
procedures. 

13-08-2019 
 1

Verslag 7 - 9 februari 2021: Van lopende procedures is curator niet gebleken. 09-02-2021 
 7

Verslag 1 - 13 augustus 2019: Curator beziet welke verzekeringen zijn 
afgesloten en zal deze opzeggen daar waar nodig.  

13-08-2019 
 1

Verslag 7 - 9 februari 2021: Curator heeft geen verzekeringen hoeven 
opzeggen.

09-02-2021 
 7

Verslag 1 - 13 augustus 2019: Het restaurant was gevestigd in een huurpand 
aan de Plantage 3 in Kampen. Er heeft omstreeks maart 2019 een 
indeplaatsstelling van de huur plaatsgevonden. Ter zake hiervan resteert er 
volgens de eigenaar van het pand geen huurvordering meer.    

13-08-2019 
 1

Verslag 7 - 9 februari 2021: Van een huurvordering is niet gebleken. 09-02-2021 
 7

Verslag 1 - 13 augustus 2019: Het faillissement betreft een eigen aangifte. 
Volgens de bestuurder is dat gedaan wegens personele problemen en zeer 
sterk teruglopende omzetten en oplopende schulden. 

Curator zal dit nader bezien.   

13-08-2019 
 1

verslag 10 (eind) - 1 november 2021: Curator heeft na onderzoek in de 
administratie moeten concluderen dat sprake is van onbehoorlijk bestuur 
alsook van paulianeus handelen door de bestuurder. Zie ook onder 7.5 

01-11-2021
 10



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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 
0

Toelichting 
Verslag 1 - 13 augustus 2019: Volgens opgaaf van de bestuurder was er geen 
personeel in dienst. De vennootschap maakte gebruik van payroll. 

13-08-2019 
 1

Personeelsleden 
0

13-08-2019 
 1

3. Activa

Verslag 1 - 13 augustus 2019: N.v.t. 13-08-2019 
 1

Verslag 1 - 13 augustus 2019: N.v.t. 13-08-2019 
 1



Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Verslag 1 - 13 augustus 2019: De activa van de vennootschap zijn bij notariële 
akte d.d. 27 maart 2019 verkocht voor € 50.000,--. Het ging hier om inventaris 
en voorraden. Onderdeel van het verkochte betrof de indeplaatsstelling van 
het huurcontract van het pand Plantage 3 te Kampen, waar het restaurant The 
Peppermill van de vennootschap in was gevestigd. Een bedrag van 
€ 10.500,-- is door koper schuldig gebleven. Hiervoor is met koper een is 
geldlening overeengekomen. 

Onderhavige transactie zal door curator worden onderzocht. Koper is verzocht 
om de betalingsverplichtingen uit de geldlening jegens de boedel na te komen. 
Ter zake het onderzoek van curator zijn alle rechten voorbehouden.   

13-08-2019 
 1

Verslag 2 - 13 november 2019: Curator heeft de koper om betaling verzocht 
van het schuldig gebleven bedrag van € 10.500,--. Koper is op 24 september 
2019 in staat van faillissement verklaard. Curator heeft zijn vordering bij de 
betreffende curator ter verificatie ingediend. 

12-11-2019 
 2

Verslag 7 - 9 februari 2021: Curator heeft ter zake zijn vordering nog niet van 
de betreffende curator vernomen.

09-02-2021 
 7

Verslag 1 - 13 augustus 2019: N.v.t. 13-08-2019 
 1

Verslag 1 - 13 augustus 2019: Inventarisatie/ contact koper activa. 13-08-2019 
 1

Verslag 1 - 13 augustus 2019: Zie 3.3. 13-08-2019 
 1



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 2 - 13 november 2019: Uit de administratie zijn diverse rekening-
courantverhoudingen gebleken. Het gaat voornamelijk om vorderingen op aan 
de vennootschap gelieerde partijen. Deze partijen zijn door curator 
aangeschreven om tot betaling over te gaan. De juistheid van de vorderingen 
wordt echter betw ist. Op verzoek is door curator een uitstel gegeven tot 15 
november a.s. om de betw isting te onderbouwen.      

12-11-2019 
 2

Verslag 3 - 11 februari 2020: Curator heeft de onderbouwing van de 
betw isting ontvangen. In het kort komt de betw isting er op neer dat de 
diverse rekening-courantvorderingen zijn verrekend en dat kw ijtschelding 
heeft plaatsgevonden. Het zou gaan om een totaalbedrag van € 276.843,50. 
Curator bekijkt dit nader.     

11-02-2020 
 3

Verslag 7- 9 februari 2021: Dit onderdeel heeft nog de aandacht van de 
curator.

09-02-2021 
 7

Verslag 10 (eind) - 1 november 2021: De curator beschouwt dit onderdeel als 
afgerond. Zie onder punt 7.5.

01-11-2021
 10

4. Debiteuren

Verslag 1 - 13 augustus 2019: Volgens opgaaf van de bestuurder zijn er geen 
debiteuren. 

13-08-2019 
 1

Verslag 7 - 9 februari 2021: Dit onderdeel kan worden afgesloten. 09-02-2021 
 7



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
Verslag 1 - 13 augustus 2019: De vennootschap hield een zakelijke rekening 
aan bij de Rabobank. Curator is in afwachting van een opgaaf van de bank. 

13-08-2019 
 1

Toelichting vordering van bank(en) 
Verslag 4 - 11 mei 2020: Curator heeft tot heden geen vordering van de bank 
ter verificatie ontvangen.

11-05-2020 
 4



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

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Verslag 1 - 13 augustus 2019: De exploitatie is in maart 2019 al gestaakt. 13-08-2019 
 1

Doorstarten onderneming

Verslag 1 - 13 augustus 2019: N.v.t. 13-08-2019 
 1

7. Rechtmatigheid

Verslag 1 - 13 augustus 2019: Curator heeft een doos met ordners aan 
administratie in ontvangst genomen van de bestuurder. Verder ligt er een 
verzoek van curator bij de boekhouder van de vennootschap om nadere 
stukken aan te leveren. Curator gaat nog na of er aan de boekhoudplicht is 
voldaan. 

13-08-2019 
 1

Verslag 3 - 11 februari 2020: Curator heeft aanvullende stukken ontvangen 
waaronder de concept jaarrekening 2018 en de onderliggende 
grootboekoverzichten. De rechten en verplichtingen van de vennootschap 
kunnen vooralsnog hieruit gekend worden. 

11-02-2020 
 3



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

Verslag 1 - 13 augustus 2019: De jaarrekeningen over 2015, 2016 en 2017 
zijn tijdig gedeponeerd. Het is nog te bezien of de jaarrekening 2018 is 
opgemaakt.    

13-08-2019 
 1

Verslag 3 - 11 februari 2020: De conceptjaarrekening 2018 is opgemaakt. 11-02-2020 
 3

Verslag 1 - 13 augustus 2019: Dient nog te worden te worden bezien. 13-08-2019 
 1

Verslag 3 - 11 februari 2020: Voor de conceptjaarrekening 2018 is door de 
accountant geen verklaring verstrekt aangezien de werkzaamheden in het 
kader van de door de vennootschap verstrekte opdracht nog niet zijn afgerond 
(bron: concept jaarrekening 2018). 

11-02-2020 
 3

Verslag 1 - 13 augustus 2019: Curator zal nog nagaan of de aandelen bij de 
oprichting zijn volgestort. 

13-08-2019 
 1

Verslag 3 - 11 februari 2020: Curator heeft kunnen nagaan dat de aandelen bij 
oprichting zijn volgestort. 

11-02-2020 
 3

Toelichting 
Verslag 1 - 13 augustus 2019: Dient nog te worden onderzocht. 

13-08-2019 
 1

Ja

Toelichting 
Verslag 8 - 7 mei 2021: Curator heeft na onderzoek in de administratie moeten 
concluderen dat sprake is van onbehoorlijk bestuur alsook van paulianeus 
handelen door de bestuurder. Ter zake hiervan heeft curator conservatoir 
beslag gelegd bij de bestuurder en heeft hij de bestuurder gedagvaard. 
Curator vordert van bestuurder onder meer de betaling aan de boedel van het 
tekort in het faillissement van Unico Kampen B.V..

07-05-2021 
 8

Ja

Toelichting 
Verslag 9 - 20 juli 2021:
Er is met instemming van de rechter-commissaris een schikking getroffen met 
de bestuurder. Het schikkingsbedrag is op de boedelrekening ontvangen.

20-07-2021 
 9



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting 
Verslag 1 - 13 augustus 2019: Dient nog te worden onderzocht. 

13-08-2019 
 1

Ja

Toelichting 
Verslag 8 - 7 mei 2021: Verwezen wordt naar 7.5. 

07-05-2021 
 8

Verslag 3 - 11 februari 2020: Curator heeft zijn rechtsmatigheidsonderzoeken 
afgerond. 

11-02-2020 
 3

Verslag 6 - 10 november 2020: Uit het rechtmatigheidsonderzoek is naar voren 
gekomen dat er vanuit de vennootschap nog girale betalingen hebben 
plaatsgevonden aan de aandeelhouder van de vennootschap. Curator heeft 
deze betalingen teruggevorderd. Over deze vordering is enige discussie 
ontstaan. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt over de terugbetaling die op 
het moment van schrijven van dit verslag nog geëffectueerd dienen te worden. 
In het eerstvolgende verslag zal hiervan verslag worden gedaan. 

10-11-2020 
 6

Verslag 7 - 9 februari 2021: Effectuering van de afspraken heeft nog niet 
plaatsgevonden. Curator komt hier nader op terug.

09-02-2021 
 7

Verslag 8 - 7 mei 2021: Met de advocaat van bestuurder zijn nog gesprekken 
gaande over een mogelijke schikking ter zake de door curator aangevangen 
procedure bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen.   

07-05-2021 
 8

Verslag 9 - 20 juli 2021:
Er is met instemming van de rechter-commissaris een schikking getroffen met 
de bestuurder. Het schikkingsbedrag is op de boedelrekening ontvangen.

20-07-2021 
 9

Verslag 3 - 11 februari 2020: Onderzoek rechtmatigheid. 11-02-2020 
 3

Verslag 8 - 7 mei 2021: Afronden onderzoek rechtmatigheid; opstellen 
processtukken; bespreking en verder contact advocaat bestuurder ter zake de 
door curator aangevangen procedure.  

07-05-2021 
 8

Verslag 9 - 20 juli 2021:
schikkingsonderhandelingen, opstellen vso

20-07-2021 
 9

8. Crediteuren



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

Toelichting 
Verslag 1 - 13 augustus 2019: Ten tijde van het eerste verslag zijn nog geen 
boedelvorderingen ingediend.

13-08-2019 
 1

€ 1.958,00

Toelichting 
Verslag 1 - 13 augustus 2019: Door de fiscus is een preferente vordering 
ingediend ter zake vennootschapsbelasting ter hoogte van € 1.958,-.

13-08-2019 
 1

€ 1.956,00

Toelichting 
Verslag 2 - 13 november 2019: Ten tijde van het tweede verslag is de hoogte 
van de vordering van de fiscus € 1.956,-.

12-11-2019 
 2

€ 40,00

Toelichting 
Verslag 3 - 11 februari 2020: Ten tijde van het derde verslag is de hoogte van 
de fiscale vordering € 40,-.

11-02-2020 
 3

Toelichting 
Verslag 1 - 13 augustus 2019: Niet van toepassing.

13-08-2019 
 1

4 13-08-2019 
 1

9 12-11-2019 
 2

10 09-02-2021 
 7

€ 44.150,83 13-08-2019 
 1

€ 50.485,48 12-11-2019 
 2

€ 63.973,92 09-02-2021 
 7



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

Verslag 10(eind) - 1 november 2021: 
Na aftrek van de boedelkosten en na volledige uitkering op preferente 
vorderingen is een uitkering aan de concurrente crediteuren mogelijk. 

01-11-2021
 10

9. Procedures

N.v.t. 13-08-2019 
 1

10. Overig

Curator zal de komende verslagperiode onderzoek doen naar de gang van 
zaken rondom de verkoop van de activa in maart 2019. Verder zal curator een 
aanvang nemen met de diverse rechtmatigheidsonderzoeken.  

13-08-2019 
 1

Verslag 2 - 13 november 2019: De rekening-courant vorderingen hebben de 
komende verslagperiode de aandacht van curator.     

12-11-2019 
 2

Verslag 3 - 11 februari 2020: Idem 11-02-2020 
 3

Verslag 4 - 11 mei 2020: Idem. 11-05-2020 
 4

Verslag 5 - 11 augustus 2020: Een eerder geplande bespreking met de 
bestuurder kon geen doorgang vinden vanwege de in maart afgekondigde 
coronamaatregelen. In de afgelopen verslagperiode heeft curator wel kunnen 
spreken met de bestuurder en zijn adviseur. De gesprekken lopen nog over de 
diverse rekening courant vorderingen.      

11-08-2020 
 5



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Verslag 6 - 10 november 2020: De in onderdeel 7.7. weergegeven nog te 
effectueren afspraken hebben de komende verslagperiode nog de aandacht 
van curator.  

10-11-2020 
 6

Verslag 7 - 9 februari 2021: Verwezen wordt naar het vorige verslag. 09-02-2021 
 7

Verslag 8 - 7 mei 2021: Curator is een procedure aangevangen jegens de 
bestuurder. Er is door curator gedagvaard op langere termijn, namelijk 14 juli 
2021. Ondertussen wordt een eventuele schikking beproefd. 

07-05-2021 
 8

Verslag 9 - 20 juli 2021:
In de komende verslagperiode worden afrondende werkzaamheden verricht 
naar aanleiding van de schikking met de bestuurder, zoals bijvoorbeeld het 
opheffen van beslagen.

20-07-2021 
 9

Verslag 10(eind) - 1 november 2021:
Er zal in de komende dagen aan de rechter-commissaris een datum voor een 
verificatievergadering worden gevraagd. Na de verificatievergadering zal de 
curator zo spoedig mogelijk een salarisverzoek indienen, waarna vervolgens 
de slotuitdelingslijst opgesteld kan worden en aan de rechtbank ter 
goedkeuring zal worden voorgelegd. Na goedkeuring van de 
slotuitdelingslijst kan uitkering aan de crediteuren plaatsvinden.

01-11-2021
 10

Op dit moment kan curator geen termijn voor afw ikkeling noemen. 13-08-2019 
 1

De curator verwacht het faillissement in de komende maanden af te w ikkelen. 
Er zal geen volgend verslag worden geagendeerd. Onderhavig verslag kan 
worden beschouwd als eindverslag.

01-11-2021
 10

Bijlagen
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