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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Mona's Oosterhout B.V. 26-06-2018 
 2

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mona's Oosterhout 
B.V., statutair gevestigd te Westervoort en voorheen feitelijk gevestigd aan de 
Griftdijk 201 te (6515 AE) Nijmegen, hierna te noemen "Mona's".

26-06-2018 
 2

Restaurant 26-06-2018 
 2

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2013 € 1.100.284,00 € 16.347,00 € 588.652,00

2014 € 1.071.661,00 € -33.256,00 € 577.142,00

2015 € 958.102,00 € -24.147,00 € 400.070,00

2016 € 883.093,00 € -143.048,00 € 300.685,00

2017 € 735.915,00 € -123.080,00

Verslagnummer 5
Datum verslag 21-03-2019
Insolventienummer F.05/18/93
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000030227:F001
Datum uitspraak 27-02-2018

R-C mr. A.M.P.T. Blokhuis
Curator Mr. C.F.H. Donners



Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Het balanstotaal van 2017 is onbekend. Over het jaar 2018 is geen omzet 
meer gerealiseerd.

26-06-2018 
 2

13

Volgens de laatste jaarrekening (2016) waren er in dat jaar gemiddeld 13 
personeelsleden werkzaam bij Mona's.

26-06-2018 
 2

Boedelsaldo
€ 603,70

26-06-2018 
 2

Boedelsaldo
€ 1.863,70

26-09-2018 
 3

Boedelsaldo
€ 2.283,70

21-12-2018 
 4

Boedelsaldo
€ 2.283,70

21-03-2019
 5



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van
26-3-2018

t/m
25-6-2018

26-06-2018 
 2

van
26-6-2018

t/m
25-9-2018

26-09-2018 
 3

van
26-9-2018

t/m
20-12-2018

21-12-2018 
 4

van
21-12-2018

t/m
20-3-2019

21-03-2019
 5

Verslagperiode Bestede uren

2 22,00 uur

3 14,60 uur

4 6,20 uur

5 2,40 uur

totaal 45,20 uur

De curator en zijn collega's hebben in dit faillissement in totaal 54,8 uur 
besteed. Bij elk onderdeel in het faillissementsverslag wordt separaat 
aangegeven hoeveel tijd aan het betreffende onderdeel is besteed.

26-06-2018 
 2

Inmiddels hebben de curator en zijn collega's in dit faillissement in totaal 69,4 
uur besteed.

26-09-2018 
 3

Inmiddels hebben de curator en zijn collega's in dit faillissement in totaal 75,6 
uur besteed.

21-12-2018 
 4

Inmiddels hebben de curator en zijn collega's in dit faillissement in totaal 78 
uur besteed.

21-03-2019
 5



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Mona's is op 25 juni 2008 opgericht. Sinds de oprichting is AnWe Beheer B.V. 
enig aandeelhouder en bestuurder van Mona's. De heer W. van Anholt is enig 
aandeelhouder en bestuurder van AnWe Beheer B.V. Enig aandeelhouder en 
bestuurder van AnWe Beheer B.V. is Van Anholt Westervoort Beheer B.V. De 
heer W. van Anholt is enig en bestuurder van deze laatstgenoemde 
vennootschap. Tot 13 juli 2016 was naast de heer Van Anholt, voornoemd, 
mevrouw R. van Anholt, de ex-vrouw van de heer Van Anholt, bestuurder en 
aandeelhouder van Van Anholt Westervoort Beheer B.V.

26-06-2018 
 2

Ten tijde van de faillietverklaring was sprake van een lopende procedure 
tussen een voormalig werkneemster en gefailleerde. Deze voormalig 
werkneemster vordert van Mona's betaling van een beëindigingsvergoeding 
van € 3.999,00. In verband met het faillissement is deze procedure ambtshalve 
door de rechtbank doorgehaald.

26-06-2018 
 2

De bestuurder van Mona's heeft tegenover de curator verklaard dat alle 
verzekeringen reeds vóór datum faillissement zouden zijn beëindigd.

26-06-2018 
 2

De bestuurder van Mona's heeft tegenover de curator verklaard dat er geen 
sprake zou zijn van lopende huurovereenkomsten.

26-06-2018 
 2



1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van Mona's heeft over de oorzaak van het faillissement het 
volgende tegenover de curator verklaard.

Mona's exploiteerde een restaurant, onder de naam "Mona's Eet en 
Drinkfestijn", te Nijmegen. Tot het jaar 2014 was het een goed lopend 
faillissement en was er geen sprake van financiële problemen. De problemen 
zijn in 2014 begonnen als gevolg van relationele problemen tussen de heer en 
mevrouw Van Anholt, die destijds samen het restaurant runden. Uiteindelijk 
hebben deze problemen tot een echtscheiding geleid. Deze relationele 
problemen hadden een negatieve weerslag op de w ijze waarop het restaurant 
werd gerund, waardoor klanten wegbleven en de omzet terugliep. Daarnaast 
zou het de afgelopen jaren steeds lastiger zijn geworden om capabel 
personeel te vinden. Ook hierdoor kwamen er minder klanten naar het 
restaurant.

Als gevolg van de dalende omzet had Mona's steeds meer problemen om aan 
haar financiële verplichtingen te voldoen. Uiteindelijk heeft de bestuurder van 
Mona's besloten om het restaurant te sluiten en het pand, dat door Mona's 
werd gehuurd van haar aandeelhouder AnWe Beheer B.V., te verkopen. Het 
restaurant is op 26 november 2017 gesloten.

Aangezien er na de sluiting van het restaurant nog schulden resteerden en er 
bovendien nog de nodige werknemers in dienst waren, heeft de heer Van 
Anholt uiteindelijk het eigen faillissement van Mona's aangevraagd. 

De curator zal nader onderzoek doen naar de bovenstaande lezing van de 
bestuurder van Mona's.

26-06-2018 
 2



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
19

Per datum faillissement had Mona's 19 werknemers in dienst. Dit betrof 5 
werknemers met een vast contract en 14 oproepkrachten.

26-06-2018 
 2

Personeelsleden
19

26-06-2018 
 2

Datum Aantal Toelichting

1-3-2018 19

totaal 19

Opstellen en versturen ontslagbrieven, personeelsbijeenkomst en overige 
voorkomende werkzaamheden.

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 1 uur

26-06-2018 
 2

3. Activa

Mona's heeft geen onroerende zaken in eigendom. 26-06-2018 
 2

Niet van toepassing. 26-06-2018 
 2



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

Niet aangetroffen. 26-06-2018 
 2

Niet van toepassing. 26-06-2018 
 2

Niet van toepassing. 26-06-2018 
 2

Niet aangetroffen. 26-06-2018 
 2

Niet van toepassing. 26-06-2018 
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

banksaldo

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Per datum faillissement was sprake van een creditsaldo op de ING-
bankrekening van € 15,60.

VERSLAG 2:
ING Bank heeft uiteindelijk een bedrag van € 21,00 overgemaakt op de 
faillissementsrekening, omdat er nog een bijschrijving had plaatsgevonden.

De bestuurder van Mona's heeft een dag vóór het uitspreken van het 
faillissement een bedrag van € 1.680 opgenomen van de bankrekening van 
Mona's en heeft niet kunnen verklaren waar dit geld aan is besteed. De 
bestuurder van Mona's zal dit bedrag in 4 maandelijkse termijnen terugbetalen 
aan de faillissementsboedel.

26-06-2018 
 2

VERSLAG 3:
Inmiddels heeft de bestuurder van Mona's een bedrag van € 1.260 aan de 
faillissementsboedel voldaan. Het restrerende bedrag van € 420 zal uiterlijk op 
1 oktober a.s. door de bestuurder van Mona's worden betaald.

26-09-2018 
 3

VERSLAG 4:
Het resterende bedrag van € 420 is inmiddels door de bestuurder van Mona's 
voldaan.

21-12-2018 
 4

Inventarisatie en voorkomende werkzaamheden. 26-06-2018 
 2



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Pré-faillissementsdebiteuren € 2.000,00 € 582,70

totaal € 2.000,00 € 582,70 € 0,00

VERSLAG 1: 
Per datum faillissement had Mona's nog een bedrag van circa € 2.000 van haar 
debiteuren te vorderen. De curator heeft de betreffende debiteuren inmiddels 
aangeschreven. 

VERSLAG 2:
De debiteurenincasso heeft € 582,70 opgebracht. De debiteurenincasso is 
inmiddels afgerond. Gezien de beperkte omvang van de debiteurenportefeuille 
acht de curator het niet zinvol om verdere incassomaatregelen te treffen. 

Dit onderdeel is afgewikkeld.

26-06-2018 
 2

Inventarisatie en incasso debiteuren.

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 2,8 uur

26-06-2018 
 2

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,1 uur 21-12-2018 
 4

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00

Er is in dit faillissement geen sprake van een bancaire vordering. De bancaire 
schuld zou zijn voldaan uit de verkoopopbrengst van het restaurant.

26-06-2018 
 2



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

De curator heeft een leasecontract voor een BMW aangetroffen. Deze BMW is 
reeds vóór datum faillissement door de leasemaatschappij opgehaald en zal 
door de leasemaatschappij worden verkocht.

Daarnaast heeft zich nog een leasemaatschappij bij de curator gemeld die 6 
kassasystemen zou hebben geleased. De betreffende kassasystemen zijn 
echter verkocht aan de koper van het restaurant. De curator onderzoekt of de 
kassasystemen nog aan de leasemaatschappij kunnen worden geretourneerd.

26-06-2018 
 2

VERSLAG 3:
Volgens de bestuurder van Mona's zou het kassasysteem zijn afbetaald. De 
curator heeft deze informatie doorgegeven aan de leasemaatschappij en de 
leasemaatschappij verzocht, zonodig, contact op te nemen met de bestuurder 
van Mona's.
Dit onderdeel is hiermee afgewikkeld.

26-09-2018 
 3

Niet van gebleken. 26-06-2018 
 2

Niet van toepassing. 26-06-2018 
 2

Niet van toepassing. 26-06-2018 
 2

Niet van toepassing. 26-06-2018 
 2

Niet van toepassing. 26-06-2018 
 2

Niet van toepassing.
26-06-2018 

 2



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,2 uur.

26-06-2018 
 2

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 1 uur 26-09-2018 
 3

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,3 uur 21-12-2018 
 4

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,2 uur 21-03-2019
 5



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

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 26-06-2018 
 2

Niet van toepassing. 26-06-2018 
 2

Niet van toepassing. 26-06-2018 
 2

Doorstarten onderneming

Niet aan de orde. Het restaurant was al ruim vóór datum faililssement 
verkocht.

26-06-2018 
 2

Niet van toepassing. 26-06-2018 
 2

Niet van toepassing.
26-06-2018 

 2

Niet van toepassing.
26-06-2018 

 2

Niet van toepassing. 26-06-2018 
 2



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7. Rechtmatigheid

De curator heeft tot op heden slechts een gedeelte van de boekhouding van 
het bestuur van Mona's ontvangen. De curator dringt er bij het bestuur van 
Mona's op aan om de volledige boekhouding te overleggen. Vooralsnog kan de 
curator dan ook nog geen mededeling doen of het bestuur van Mona's aan de 
boekhoudverplichting heeft voldaan.

26-06-2018 
 2

VERSLAG:
De bestuurder heeft tijdens de afgelopen verslagperiode opnieuw een deel 
van de boekhouding aan de curator overlegd. De curator onderzoekt deze 
boekhouding en verwacht gedurende de komende verslagperiode een 
standpunt te kunnen innemen over de nakoming van de boekhoudverplichting.

26-09-2018 
 3

VERSLAG 4:
De curator heeft inmiddels zijn bevindingen ten aanzien van de nakoming van 
de boekhoudverplichting met de bestuurder van Mona's gedeeld. De curator is 
thans in afwachting van de reactie van de bestuurder van Mona's. De curator 
streeft ernaar om in het volgende verslag hierover nadere mededelingen te 
kunnen doen.

21-12-2018 
 4

VERSLAG 5:
Het onderzoek naar de nakoming van de boekhoudverplichting is nog niet 
afgerond.

21-03-2019
 5

De jaarrekeningen over de jaren 2014 tot en met 2016 zijn tijdig gedeponeerd. 
Het bestuur van Mona's heeft derhalve aan de publicatieverplichting voldaan.

26-06-2018 
 2

Niet van toepassing. 26-06-2018 
 2

Niet van belang omdat deze verplichting zal zijn verjaard. 26-06-2018 
 2



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

26-06-2018 
 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

VERSLAG 3:
De curator zal een standpunt innemen ten aanzien van eventueel onbehoorlijk 
bestuur in dit faillissement, zodra het onderzoek naar de administratie van 
Mona's is voltooid.

26-09-2018 
 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

VERSLAG 5:
Het onderzoek van de curator naar eventueel onbehoorlijk bestuur is nog 
niet afgerond.

21-03-2019
 5

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

26-06-2018 
 2

Zie bovenstaand. 26-06-2018 
 2

Bestuderen administratie, correspondentie bestuurder en accountant, overige 
voorkomende werkzaamheden.

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 9,5 uur.

26-06-2018 
 2

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 7,8 uur 26-09-2018 
 3

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 4,0 uur 21-12-2018 
 4

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 1,2 uur 21-03-2019
 5

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

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

€ 0,00

De curator verwacht een boedelvordering van het UWV te ontvangen in 
verband met de overname van de salarisverplichtingen na datum faillissement. 
Daarnaast verwacht de curator een boedelvordering uit hoofde van zijn eigen 
salaris.

26-06-2018 
 2

€ 11.928,00

De Belastingdienst heeft een preferente vordering van € 11.982,00 bij de 
curator ingediend.

26-06-2018 
 2

€ 52.160,00

De Belastingdienst heeft inmiddels een preferente vordering van in totaal € 
52.160 ingediend uit hoofde van loonheffing, motorrijtuigenbelasting en 
omzetbelasting (incl. 29 lid 7).

26-09-2018 
 3

€ 0,00

Het UWV heeft vooralsnog geen preferente vordering bij de curator ingediend. 
De curator verwacht wel dat dit nog zal gebeuren.

26-06-2018 
 2

€ 3.999,00

Een voormalig werkneemster heeft een preferente vordering van € 3.999,00 bij 
de curator ingediend uit hoofde van een niet-betaalde transitievergoeding.

26-06-2018 
 2

26 26-06-2018 
 2

28 26-09-2018 
 3

€ 70.342,54 26-06-2018 
 2

€ 75.377,33 26-09-2018 
 3

€ 76.294,56 21-12-2018 
 4



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

De curator verwacht vooralsnog niet dat in dit faillissement enig bedrag aan de 
schuldeisers kan worden uitgekeerd.

26-06-2018 
 2

Inventarisatie, correspondentie crediteuren en overige voorkomende 
werkzaamheden. 

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 6,1 uur.

26-06-2018 
 2

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 4,6 uur 26-09-2018 
 3

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 1,4 uur 21-12-2018 
 4

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,4 uur 21-03-2019
 5

9. Procedures

Niet van toepassing. 26-06-2018 
 2

Niet van toepassing. 26-06-2018 
 2

Niet van toepassing. 26-06-2018 
 2

Geen. 26-06-2018 
 2



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10. Overig

De curator zal in de komende verslagperiode zich met name richten op het 
rechtmatigheidsonderzoek.

26-06-2018 
 2

De curator streeft ernaar om in de komende verslagperiode het 
rechtmatigheidsonderzoek af te ronden.

26-09-2018 
 3

VERSLAG 4:
De curator is in afwachting van de reactie van de bestuurder van Mona's op 
zijn bevindingen in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek. Nadat de 
curator deze reactie heeft ontvangen, zal de curator een definitief standpunt 
innemen ten aanzien van de nakoming van de boekhoudverplichting en 
eventueel onbehoorlijk bestuur. Verdere werkzaamheden zijn in dit 
faillissement niet meer te verrichten.

21-12-2018 
 4

VERSLAG 5:
De curator zal in de komende verslagperiode zijn rechtmatigheidsonderzoek 
voortzetten en, indien mogelijk, afronden. De curator zal zijn bevindingen met 
de bestuurder van Mona's bespreken.

21-03-2019
 5

Op dit moment kan de curator nog geen inschatting geven over de termijn 
waarbinnen dit faillissement kan worden afgewikkeld.

26-06-2018 
 2

21-6-2019 21-03-2019 
 5

Opstellen verslagen en overige voorkomende werkzaamheden. 

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 2,2 uur.

26-06-2018 
 2

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,8 uur. 26-09-2018 
 3

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,4 uur 21-12-2018 
 4

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,6 uur 21-03-2019
 5



Bijlagen

Bijlagen
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