OPENBAAR VERSLAG / TEVENS DIGITALE VERSIE
Achttiende verslag in de faillissementen van:
− de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BAKVERS B.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Brabant onder nummer
16087754;
− de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BAKVAST B.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Brabant onder nummer
17214747;
− de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BAKWERK
BEHEER B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Brabant onder
nummer 17214744;
alle statutair gevestigd te Nieuwkuijk, doch alle kantoorhoudende te (5652 AX)
Eindhoven aan de Langendijk 11.
Op 24 november 2020 is het 16e en tevens laatste openbaar verslag ingediend in
het faillissement van:
− de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NIBI B.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Brabant onder nummer
09176508, statutair gevestigd te Gemeente Wijchen, kantoorhoudende te
(6604 GP) Wijchen aan de Salthof 3210.
Gegevens ondernemingen
Faillissementsnummers:

Bakvers B.V.
Bakvast B.V.
Bakwerk Beheer B.V.

F.01/12/1049
F.01/12/1053
F.01/12/1051

Datum uitspraak:

Bakvers B.V.
Bakvast B.V.
Bakwerk Beheer B.V.

7 november 2012
8 november 2012
8 november 2012

Curator:

Mr. R.A.M.L. van Oeijen

Rechter-Commissaris:

Mr. C.A.M. de Bruijn
(voorheen mr. C. Schollen-den Besten)
Vervaardiging van brood- en vers
banketbakkerwerk.

Activiteiten ondernemingen:
Omzetgegevens:

Personeel gemiddeld aantal:
Personeel gemiddeld aantal
Saldo einde verslagperiode:

Jaar
2010
2011
t/m sept 2012

Omzet
3.262.887
3.425.046
2.721.771

45
Het saldo van de faillissementsrekeningen
bedraagt per datum van dit verslag:
Bakvers B.V.
€ 40.731,51
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Verslagperiode:

Bakvast B.V.
€ 20.994,21
Bakwerk Beheer B.V.
€ 1.379,54
16 november 2020 tot en met 15 mei 2021

Bestede uren in verslagperiode:

Bakvers B.V.
Bakvast B.V.
Bakwerk Beheer B.V.

28 uren en 6 minuten
---

Bestede uren totaal:

Bakvers B.V.
Bakvast B.V.
Bakwerk Beheer B.V.

984 uren en 54 minuten
-–

De tijdsbesteding wordt bijgehouden in het
faillissement van Bakvers B.V.
Algemeen
Dit verslag sluit aan op eerdere verslagen. Hetgeen werd vermeld in eerdere verslagen
is ook in dit verslag opgenomen maar dan in klein en cursief lettertype.
Door de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch werd op 7 november 2012 het faillissement uitgesproken van
Bakvers B.V. De rechtbank heeft daarbij mr. P.J. Neijt tot rechter-commissaris benoemd en mr. R.A.M.L.
van Oeijen als curator aangesteld. Het faillissement van Bakvers B.V. werd op eigen aangifte
uitgesproken. Het aandeelhoudersbesluit strekkende tot faillietverklaring van Bakvers B.V. dateert van 5
november 2012.
Na zijn aanstelling als curator heeft de curator tezamen met de bestuurder en aandeelhouders aan de
rechtbank te ’s-Hertogenbosch het verzoek gedaan de faillissementen van Bakvast B.V. en Bakwerk
Beheer B.V. uit te laten spreken. De Rechtbank te ’s-Hertogenbosch heeft de faillissementen van Bakvast
B.V. en Bakwerk Beheer B.V. ook uitgesproken en wel op 8 november 2012. Mr. P.J. Neijt werd in deze
faillissementen ook als rechter-commissaris benoemd en mr. R.A.M.L. van Oeijen werd als curator
aangesteld.
Bij beschikking van 13 november 2012 heeft de rechtbank op verzoek van de curator een
afkoelingsperiode gelast voor de duur van twee maanden.
Bij vonnis van 6 maart 2013 werd door de rechtbank Oost-Nederland het faillissement uitgesproken van
Nibi B.V., statutair gevestigd te Gemeente Wijchen. Voormelde rechtbank heeft mr. P.J. Neijt benoemd tot
rechter-commissaris en mr. R.A.M.L. van Oeijen als curator aangesteld. Voormelde rechtbank heeft
tevens bepaald dat de rechtbank Oost-Brabant alle taken die de Wet aan de rechtbank opdraagt zal
vervullen. De curator verwijst tevens naar het organogram als vermeld onder hoofdstuk 1.

Het faillissement van Nibi B.V. is recent voorgedragen voor opheffing ex artikel 16 Fw.
1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De aandelen van Bakvers B.V. worden voor 100% gehouden door Bakvast B.V. De aandelen van
Bakvast B.V. worden voor 100% gehouden door Bakwerk Beheer B.V. De aandelen van Bakwerk Beheer
B.V. worden voor 50% gehouden door de vennootschap Hekomgo B.V. en voor 50% door de
vennootschap Nibi B.V. Achter Hekomgo B.V. zit de heer P.P.C. van Hoof. Achter Nibi B.V. zit de heer
R.H.Vlasveld. De heren Van Hoof en Vlasveld zijn beiden tevens (indirect) bestuurder van Bakvers B.V.
Statutair bestuurder van Bakvers B.V. is Bakvast B.V. Statutair bestuurder van Bakvast B.V. is Bakwerk
Beheer B.V. Statutair bestuurders van Bakwerk Beheer B.V. zijn de vennootschappen Nibi B.V. en
Hekomgo B.V. De curator verwijst naar bijgaand organogram:
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De heer P.P.C. Van Hoof
50%

De heer R.H. Vlasveld
50%
Nibi B.V.

Hekomgo B.V.
100%

100%

Bakwerk Beheer B.V.
100%
Bakvast B.V.
100%
Bakvers B.V.

Bakvers B.V. hield zich bezig met vervaardiging van brood- en vers banketwerk. Bakvast B.V. is de
eigenaar van de roerende zaken waarmee de brood- en banketwerken werden vervaardigd. De
activiteiten van Bakwerk Beheer B.V. betroffen Holding activiteiten. Afnemers van de bakversproducten
waren onder andere Sligro, Jumbo-supermarkten en Bakkersland.

1.1.a Fiscale Eenheid Vpb/OB
Alle drie gefailleerde vennootschappen maken deel uit van een fiscale eenheid voor de Vpb. Bakvers
B.V. en Bakvast B.V. vormen tevens een fiscale eenheid voor de Omzetbelasting.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

1.2 Winst en verlies (geconsolideerd)
Jaar
2010
2011
t/m sept 2012

Winst en verlies
42.317
-81.232
-82.820

1.3 Balanstotaal (geconsolideerd)
Jaar
2010
2011
t/m sept 2012

Balanstotaal
2.931.644
3.193.964
3.066.082

1.4 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

1.5 Verzekeringen
Bakvers B.V., Bakvast B.V. en Bakwerk Beheer B.V. hielden de gebruikelijke verzekeringen aan via
tussenpersoon MIO Insurance te Eindhoven. Verzekeringen werden aangehouden bij onder andere Delta
Lloyd Schadeverzekeringen, Reaal Verzekeringen en Allianz Global Risk Nederland. Een aantal
verzekeringen zijn door de curator beëindigd. Een aantal, van belang voor het voortzetten van de
activiteiten, heeft de curator gehandhaafd.
Als gevolg van het feit dat in mei 2013 een internetveiling via BVA Auctions heeft plaatsgevonden (zie
verder onder hoofdstuk 3) zijn nagenoeg alle verzekeringen beëindigd. De verzekeringen welke konden
worden beëindigd als gevolg van het staken van de activiteiten van de diverse vennootschappen zijn
beëindigd.
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De enige thans nog aanwezige verzekering is de verzekering met betrekking tot het onroerend goed te
Nieuwkuijk.

1.6 Huur
Bakvers B.V., Bakvast B.V. en Bakwerk Beheer B.V. verrichtten hun activiteiten vanuit twee verschillende
locaties. Zo werd een ruimte gehuurd aan de Langendijk 11 te Eindhoven. De huurovereenkomst met
betrekking tot deze ruimte is aangegaan tussen de heer A.J.M. van Iersel en Bakvers B.V. De
huurovereenkomst is aangegaan per 3 november 2010. De huurprijs bedraagt circa € 6.800,- (exclusief
BTW) per maand. De huurpenningen dienden per kwartaal vooruit te worden voldaan.
De huurpenningen zijn voldaan tot en met 31 december 2012. De curator heeft de huurovereenkomst
beëindigd. Naast de gehuurde ruimten werden van de heer Van Iersel voornoemd ook andere roerende
zaken gehuurd.
Gedurende de afgelopen verslagperiode heeft de curator de roerende zaken, welke niet onderhands
verkocht konden worden en welke uiteindelijk via een internetveiling van BVA Auctions verkocht dienden
te worden, overgeheveld naar het pand te Nieuwkuijk. Het pand in Eindhoven aan de Langendijk 11 is
leeg en ontruimd opgeleverd.
De tweede locatie van waaruit de vennootschappen activiteiten verrichtten is gelegen aan de
Nieuwkuijksestraat 47 te Nieuwkuijk. Dit pand is eigendom van Bakwerk Beheer B.V. Een
huurovereenkomst is niet door de curator aangetroffen.
Zoals aangegeven werd het pand in Nieuwkuijk aan de Nieuwkuijksestraat 47 niet gehuurd. Het pand is
eigendom van Bakwerk Beheer B.V.

1.7 Oorzaak faillissement
Uit gesprekken welke de curator heeft gevoerd met de (indirect) bestuurders heeft hij het navolgende
opgetekend. In 2010 heeft Bakvers B.V. besloten om een vestiging in Eindhoven te openen. Deze locatie
werd gehuurd, zoals gezegd, van de heer Van Iersel, (Pain, D’anvo). In april 2011 werd die tweede
productielocatie in gebruik genomen. Reden voor de uitbreiding was dat bij Bakvers B.V. een sterke groei
te verwachten was bij klanten als Jumbosupermarkten en Sligro die een fiks aantal nieuwe vestigingen
zouden gaan openen. Eind 2011 werd een belangrijke relatie van Bakvers B.V. (Pain dánvo BV) failliet
verklaard. Ook stegen in 2010 de inkoopkosten structureel waardoor de brutomarge onder druk kwam te
staan. De verwachte omzetontwikkeling bij voormelde groei-klanten stagneerde en ontwikkelde zich niet
volgens verwachting. Omdat de overige en vaste kosten op hetzelfde hoge niveau bleven, de
grondstofprijzen verder stegen en huisbankier Deutsche Bank Nederland N.V. de aflossingverplichtingen
handhaafde, ontstond er te veel druk op de financiële middelen. Tenslotte had een belangrijke klant, de
inkooporganisatie Suiker Unie, laten doorschemeren dat zij vanaf 1 januari 2013 haar producten elders
zou gaan betrekken. Dit zou nog eens voor een omzetdaling van circa 18% zorg dragen. Het voorgaande
heeft de aandeelhouders van Bakvers B.V. c.s. doen besluiten om het faillissement aan te vragen.
Uiteraard zal de curator onderzoek doen naar de aangegeven oorzaken van het faillissement.
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode onderzoek gedaan naar de aangegeven oorzaken.
Vooralsnog heeft de curator geen redenen om aan te nemen dat de opgegeven oorzaken onjuist zouden
zijn.
Het faillissement van Nibi B.V. werd door de heer Vlasveld aangevraagd vanwege het gebrek aan
inkomsten uit de Bakvers vennootschappen. Nibi B.V. is daarnaast hoofdelijk aansprakelijk voor een
totaalbedrag van ruim € 1.100.000,-.

Het faillissement van Nibi B.V. is recentelijk voorgedragen voor opheffing ex artikel 16
Fw.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Aan de curator is meegedeeld dat er 45 mensen in dienst waren. Per brief van 9 november 2012 is aan de
werknemers van Bakvers B.V. ontslag aangezegd. Bij Bakvast B.V. en Bakwerk Beheer B.V. waren geen
werknemers in dienst.
Bij Nibi B.V. was alleen de heer R.H. Vlasveld in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
In het jaar voor faillissement waren er eveneens 45 werknemers in dienst.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

2.3 Datum ontslagaanzegging:
Zoals reeds onder 2.1 aangegeven is de werknemers per brief van 9 november 2012 ontslagen met de kortst
mogelijke opzegtermijn.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

Activa
Onroerende zaken
3.1 Beschrijving
Tot de faillissementsboedel van Bakwerk Beheer B.V. behoort de onroerende zaak staande en gelegen aan
de Nieuwkuijksestraat 47 te Nieuwkuijk (kadastraal bekend gemeente Vlijmen sectie M, nummer 294),
alsmede de kantoorruimte met ondergrond en erf staande en gelegen aan de Nieuwkuijksestraat te Nieuwkijk
(kadastraal bekend gemeente Vlijmen sectie M, nummer 939). Op voormelde onroerende zaak rust een
hypotheekrecht van Deutsche Bank Nederland N.V. tot een bedrag van € 1.400.000,-.
Dit onderdeel is afgewikkeld. Nibi B.V. beschikt niet over een in eigendom toebehorend onroerende zaak.
De curator heeft in nauw overleg met de Deutsche Bank Nederland N.V., inmiddels een makelaar opdracht
gegeven om tot onderhandse verkoop van het onroerend goed te Nieuwkuijk te komen. Ten tijde van het
opstellen van dit verslag heeft een onderhandse verkoop nog niet plaatsgevonden.
Tot een verkoop van het onroerend goed in Nieuwkuijk is het ook in de afgelopen verslagperiode nog niet
gekomen. De curator spreekt de hoop en verwachting uit dat het onroerend goed in Nieuwkuijk in de komende
verslagperiode kan worden verkocht.
Ook in de afgelopen verslagperiode is de onroerend goed in Nieuwkuijk nog niet verkocht. Recentelijk is
opdracht gegeven om een nieuw taxatierapport te maken. De curator spreekt de hoop en verwachting uit dat
het onroerend goed in Nieuwkuijk in de komende verslagperiode wel verkocht kan worden. Een aantal kosten
in verbandhoudende met het onroerend goed in Nieuwkuijk, worden gedragen door de faillissementsboedel.
De curator verwijst naar het aangehechte financieel verslag. Deze kosten zullen te zijner tijd bij de
onderhandse verkoop aan de faillissementsboedel worden terugbetaald.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator in samenspraak met de Deutsche Bank Nederland N.V. het
pand aan de Nieuwkuijksestraat 47 te Nieuwkuijk verkocht voor een bedrag van € 200.000,-. Het pand is
geleverd bij notariële akte van 17 april 2015.
De curator zal met de hypotheekhoudster voorts nog moeten afrekenen met betrekking tot de door de boedel
voldane kosten voor de nutsvoorzieningen. De curator is in overleg met Deutsche Bank Nederland N.V. over
deze gemaakte en voorgeschoten kosten. De curator verwacht dat zulks in een komende verslagperiode kan
worden afgerond.

Pagina 5 / 18

3.2 Verkoopopbrengst
De curator heeft in overleg met Deutsche Bank Nederland N.V. een opdracht verstrekt tot taxatie. Ten tijde
van het opstellen van dit verslag is het taxatierapport nog niet voorhanden. Het pand zal getracht worden
onderhands te worden verkocht.
Tussen de curator en Deutsche Bank Nederland N.V., hypotheekhoudster, is overleg gevoerd over de verkoop
van het pand aan de Nieuwkuijksestraat te Nieuwkuijk. Dit heeft erin geresulteerd dat ervoor is gekozen om
eerst de roerende zaken welke aanwezig waren in voormeld pand te verkopen. De curator verwijst naar
hetgeen vermeld is onder hoofdstuk 3.6. Nu de gehouden internetveiling voor wat betreft de roerende zaken is
gesloten zal in de komende verslagperiode de onderhandse verkoop van het onroerend goed ter hand worden
genomen.
De curator verwijst naar hetgeen onder 3.1 is vermeld.
De verkoopopbrengst heeft € 200.000,- bedragen.

3.3 Hoogste hypotheek
Zoals reeds onder 3.1. vermeld heeft Deutsche Bank Nederland N.V. een eerste hypotheekrecht op voormelde
onroerende zaak ter hoogte van € 1.400.000,-.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

3.4 Boedelbijdrage
Vooralsnog is met de Deutsche Bank Nederland N.V. niet over een boedelbijdrage gesproken. De hoogte van
de boedelbijdrage voor alle te verkopen activa zal nader met de pandhouder worden besproken.
De curator verwijst naar 3.2.
De tussen de Deutsche Bank Nederland N.V. en curator overeengekomen boedelbijdrage bedraagt € 4.000,bij verkoop van het onroerend goed.
De boedelbijdrage zoals die tussen de curator en de hypotheekhouder is overeengekomen bedraagt
€ 4.000,-. Dit bedrag is nog niet op de faillissementsrekening bijgeschreven. Over de boedelbijdrage is geen
BTW verschuldigd nu de afspraken omtrent de boedelbijdrage reeds in oktober 2013 werden gemaakt.
In het kader van de algehele afrekening met Deutsche Bank is de boedelbijdrage voldaan. De curator verwijst
ook naar hetgeen is vermeld onder punt 5.1.

Werkzaamheden
De eerste werkzaamheden betreffen het laten verrichten van een taxatie. De curator verwacht hier in een
volgend verslag op terug te komen.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

Bedrijfsmiddelen
3.5 Beschrijving
De bedrijfsmiddelen, machines, inventaris en dergelijke, voor zover in eigendom, zijn eigendom van Bakvast
B.V. De voorraden, voor zover niet geleverd onder een eigendomsvoorbehoud, zijn eigendom van Bakvers
B.V.
Dit onderdeel is afgewikkeld.
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3.6 Verkoopopbrengst
De curator heeft getracht in het kader van een doorstart de bedrijfsmiddelen te verkopen. Dit is niet gelukt. De
curator verwacht de zaken separaat onderhands dan wel via een veiling te kunnen verkopen.
De curator heeft geconstateerd dat de bedrijfsmiddelen eigendom zijn van Bakvast B.V. In de afgelopen
verslagperiode heeft de curator enkele objecten onderhands kunnen verkopen zoals onder meer kratten en
dolly’s (verkoopprijs € 42.976,18), een kleinbroodlijn (verkoopprijs € 16.940,-), een laptop (verkoopprijs
€ 175,00) en diverse onderdelen voor het vervaardigen van bolussen (verkoopprijs € 21.780,-). Deze
verkoopbedragen zijn gestort op de faillissementsrekening van Bakvast B.V. De curator verwijst naar
bijgevoegd financieel verslag in het faillissement van Bakvast B.V.
De resterende roerende zaken van Bakvast B.V. zijn in een internetveiling verkocht. Het uiteindelijke
veilingresultaat bedraagt ca. € 62.000,-. De curator is nog in afwachting van de definitieve afrekening van BVA
Auctions, welke de internetveiling heeft verricht.
Een aantal kavels kon (nog) niet worden verkocht. Zo behoort thans nog tot de faillissementsboedel onder
meer een voertuig. De curator tracht deze zaken alsnog te verkopen.
Nibi B.V. beschikt niet over bedrijfsmiddelen.
In de afgelopen verslagperiode is het aantal resterende kavels verkocht. De curator verwijst naar bijgevoegde
financiële overzichten.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

3.7 Boedelbijdrage
De curator zal met de Deutsche Bank Nederland N.V. een nadere boedelbijdrage overeenkomen.
De curator zal in goed overleg met Deutsche Bank Nederland N.V. een nadere boedelbijdrage overeenkomen.
Van belang hierbij is de discussie die mogelijk gevoerd moet worden over de vraag of bepaalde
verkoopopbrengsten betrekking hebben op de verkoop van bodemzaken.
De curator zal tot een nadere afrekening met de Deutsche Nederland B.V. komen.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus
Hoewel aangegeven is dat de fiscale verplichtingen “bij” zouden zijn, houdt de curator rekening met
openstaande loonbelasting- en omzetbelastingaanslagen. De curator zal de verkoopopbrengst van de
bodemzaken ex artikel 57 lid 3 Fw via de faillissementsboedel ter beschikking van de fiscus houden.
De onder 3.6 vermelde bedragen (uitgezonderd de verkoopopbrengst van de gehouden veiling) zijn op de
faillissementsrekening van Bakvast B.V. overgeboekt.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

Voorraden/onderhanden werk
3.9 Beschrijving
Door de curator is een hoeveelheid grondstoffen / voorraad aangetroffen. Het gaat hier met name om
bakproducten zoals gist, meel en eieren. Ook heeft de curator gereed product aangetroffen. Dit gereed
product zal alsnog worden uitgeleverd.
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode het gerede product, voor zover mogelijk uitgeleverd.
Daarnaast heeft de curator in de maand november 2012 opdrachten/orders uitgeleverd. Voorts heeft de
curator in december 2012 in opdracht van Bakkerij Wiltink B.V. nadere productie gedraaid. De curator verwijst
naar hetgeen gesteld is in hoofdstuk 6.
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Nibi B.V. beschikt niet over voorraden en/of onderhanden werk.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

3.10 Verkoopopbrengst
Van een verkoopopbrengst is vooralsnog geen sprake nu het niet tot een doorstart heeft geleid. Het gereed
product zal naar verwachting € 21.894,20 Opleveren. Het gereed product is verpand aan Deutsche Bank
Nederland N.V.
De verkoopopbrengst van de aanwezige voorraden bedroeg € 16.218,20. Eén van de afnemers wenste de
producten niet meer af te nemen. Dit gereed product is verpand aan Deutsche Bank Nederland N.V. Aan de
bank is overgeboekt een bedrag van € 13.770,17. Aan de boedel komt toe een boedelbijdrage van € 1.530,02.
Daarnaast is de BTW-component van het verkochte op de faillissementsrekening achtergebleven ter hoogte
van € 981,01.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

3.11 Boedelbijdrage
Met Deutsche Bank Nederland N.V. is een boedelbijdrage van 10% overeengekomen voor de verkoop van het
gereed product.
De boedelbijdrage van € 1.530,02 is bijgeschreven op de faillissementsrekening.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

Andere activa:
3.12 Beschrijving
De curator heeft in het faillissement van Bakwerk Beheer B.V. een octrooi aangetroffen, het betreft hier een
octrooi voor voorgerezen diepgevroren kleinbrood.
De curator is in onderhandeling over de verkoop van voornoemd octrooi.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het octrooi op naam van Bakwerk Beheer B.V. verkocht en
geleverd voor een bedrag van € 4.000,-.
Nibi B.V. beschikt niet over activa.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

3.13 Verkoopopbrengst
De curator zal trachten het octrooi te verkopen.
De curator zal trachten in de komende verslagperiode het octrooi te verkopen.
Het octrooi is voor een bedrag van € 4.000,- verkocht.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

4. Debiteuren
4.1 Omvang debiteuren
Bakvers B.V. c.s. maakte gebruik van de factor faciliteiten van IFN Finance. De vordering van IFN Finance op
datum faillissement bedroeg € 241.414,03. IFN Finance heeft een eerste pandrecht op (specifieke)
vorderingen op debiteuren welke ten tijde van het uitspreken van het faillissement een bedrag van
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€ 302.041,50 vertegenwoordigden. IFN Finance B.V. heeft de incasso van deze vorderingen op debiteuren ter
hand genomen. De vordering van IFN Finance is in de afgelopen verslagperiode teruggelopen tot een bedrag
van ca € 180.000,-.
De curator heeft van IFN Finance, thans Deutsche Bank Asset Based Finance, begrepen dat haar volledige
vordering als gevolg van inning van vorderingen op debiteuren is teniet gegaan.
Naast de aan IFN Finance verpande vorderingen, welke als zodanig werden bevoorschot, heeft Bakvers B.V.
c.s. ook andere vorderingen op debiteuren. Het gaat hier met name om vorderingen op Bakkersland die door
Bakvers B.V. zelf werden geïnd. De curator heeft nog geen goed inzicht om welk bedragen het gaat. De
openstaande postenlijst per 3 november 2012 zoals die aan de curator is overhandigd, sloot op een bedrag
van € 334.221,-.
Nu de volledige inning van vorderingen op debiteuren door IFN Finance (Deutsche Bank Asset Based
Finance) is teniet gegaan, zal de curator nader onderzoek doen naar opstaande vorderingen op debiteuren
welke niet zijn gecedeerd aan IFN Finance noch zijn verpand aan Deutsche Bank. De curator verwacht hier in
een volgend verslag op terug te komen.
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode onderzoek gedaan naar mogelijke vorderingen op debiteuren
welke nog niet geïnd zijn. De curator zal de komende verslagperiode, na consultatie van de voormalig
bestuurders, overgaan tot inning van deze vorderingen.
In het faillissement van Nibi B.V. heeft de curator geen vorderingen op debiteuren aangetroffen. Wel heeft de
curator geconstateerd dat Nibi B.V. een vordering uit hoofde van de rekening-courant op de heer Vlasveld
heeft ter hoogte van ca. € 70.000,-. De curator is in onderhandeling met de heer Vlasveld over voldoening van
deze vordering.
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode gesprekken met de heer Vlasveld gevoerd over het afbetalen
van de rekening-courantvordering ter hoogte van ca. € 70.000,-. Gezien de beperkte inkomsten en
vermogenspositie van de heer Vlasveld zal een gering bedrag betaald gaan worden.
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de inning van vorderingen op debiteuren ter hand genomen.
Dit heeft ertoe geleid dat een bedrag van circa € 21.500,- op de faillissementsrekening kon worden
bijgeschreven. De curator zal trachten ook de overige nog uitstaande vorderingen op debiteuren ter hoogte
van circa € 28.000,- te incasseren.
De heer Vlasveld, wiens inkomstenpositie beperkt is, voldoet inmiddels gedurende een periode van zes
maanden een bedrag van € 60,- per maand op de faillissementsrekening van Nibi B.V.
De curator heeft getracht ook de laatste vorderingen op debiteuren te incasseren. Dit is evenwel niet gelukt
aangezien diverse debiteuren tegenvorderingen claimen. De curator verwacht niet dat de nog uitstaande
vorderingen geïncasseerd kunnen worden.
De heer Vlasveld betaalt maandelijks een bedrag van € 60,- op de faillissementsrekening van Nibi B.V.
De heer Vlasveld betaalt nog steeds maandelijks een bedrag van € 60,- op de faillissementsrekening van Nibi
B.V. De curator verwacht dat dit bedrag de komende periode lager zal gaan uitvallen vanwege een nieuwe
functie van de heer Vlasveld.
De heer Vlasveld blijft doorgaan met zijn destijds overeengekomen afbetalingsregeling van € 60,- per maand.
Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de heer Vlasveld aan zijn afbetalingsverplichting voldaan.
Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de heer Vlasveld aan zijn betalingsverplichting voldaan .
Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de heer Vlasveld aan zijn betalingsverplichting voldaan.
In het faillissement van Bakvers heeft de curator een bedrag van € 455,53 ontvangen uit het faillissement van
debiteur Danvo B.V.
Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de heer Vlasveld aan zijn betalingsverplichting voldaan.
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Tot het moment van het opstellen van het verslag is een bedrag van € 3.240,- voldaan.
Tot het moment van het opstellen van het verslag is een bedrag van € 3.600,00 voldaan.
Tot het moment van het opstellen van dit verslag is een bedrag van € 3.960,00 voldaan.
Tot het moment van het opstellen van dit verslag is door de heer Vlasveld een bedrag voldaan te hoogte van
€ 4.020,-.
Tot het moment van het opstellen van dit verslag is door de heer Vlasveld een bedrag van € 4.740,- voldaan.

4.2 Opbrengst
Vooralsnog is onduidelijk wat de status van de vorderingen op debiteuren is. De curator heeft opdracht
gegeven de debiteurenposities bij te werken.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

4.3 Boedelbijdrage
Nu IFN Finance zelfstandig de vorderingen incasseert, is van een boedelbijdrage geen sprake.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

4.4 Werkzaamheden
De curator zal nagaan welke vorderingen onder het pandrecht van IFN Finance vallen en zal voor zover nodig
IFN Finance bijstaan in het innen van haar vorderingen.
De curator zal in de komende verslagperiode nagaan welke vorderingen op debiteuren thans nog openstaan
en aan wie deze betalingen toekomen.
De curator zal, zoals gezegd na consultatie van de voormalig bestuurders, overgaan tot inning van de
resterende vorderingen op debiteuren.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Naast IFN Finance, die bevoorschotting van vorderingen op debiteuren verzorgde, is huisbankier van Bakvers
B.V. c.s. Deutsche Bank Nederland N.V. Ten tijde van het uitspreken van het faillissement heeft Deutsche
Bank Nederland N.V. een bedrag te vorderen van € 1.206.965,67 (exclusief rente en kosten). De vordering
van de bank is, naar het zich laat aanzien, inmiddels teruggelopen.
Het is ten tijde van het opstellen van dit verslag niet duidelijk wat de exacte hoogte van de vordering van
Deutsche Bank is.
Bakvers B.V. hield daarnaast een bankrekening aan bij Rabobank ’s-Hertogenbosch. Ten tijde van het
uitspreken faillissement bedroeg het creditsaldo op die bankrekening € 3.491,44. Na binnenkomst van een
tweetal betalingen bedroeg het saldo € 12.991,44. De curator heeft Rabobank verzocht dit bedrag op
faillissementsrekening te storten.
Het bedrag van € 12.991,44 is door de Rabobank op de faillissementsrekening gestort.
De vordering van Deutsche Bank Nederland N.V. is als gevolg van de verkoop van het onroerend goed te
Nieuwkuijk substantieel verlaagd. De curator zal aan de hypotheekhoudster vragen wat haar resterende
vordering is.
De meest recente stand van de vordering van Deutsche Bank Nederland N.V. is de curator vooralsnog niet
bekend. Inmiddels heeft de curator de details ontvangen van de veilingen die hebben plaatsgevonden. Pas nu
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kan met Deutsche Bank Nederland N.V. worden afgewikkeld. Het gaat hierbij met name om de verdeling van
de verkoopopbrengst van de niet-bodemzaken. De curator verwacht hier in de komende verslagperiode tot
een definitieve afwikkeling met Deutsche Bank Nederland N.V. te komen.
In de afgelopen verslagperiode is de curator met Deutsche Bank tot een algehele verdeling gekomen van de
verkoopopbrengsten en de voldane kosten. De curator verwijst naar de aan deze verslagen gehechte
financiële overzichten. De curator is nog in afwachting van de restantvordering van Deutsche Bank.
De curator is nog in afwachting van de restantvordering van Deutsche Bank.
De curator heeft vernomen dat inmiddels met één van de borgen een regeling is getroffen.
Ook is de curator in de afgelopen verslagperiode ermee geconfronteerd dat een mogelijke vergoeding in
verband met de zogenoemde “derivaten-problematiek” tegemoet gezien kan worden. Om die reden kunnen de
faillissementen vooralsnog niet worden afgewikkeld .
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een voorstel “Compensatie ingevolge het Uniform
Herstelkader Rentederivaten” van Deutsche Bank ontvangen. Aan Bakvers B.V. wordt een compensatie
aangeboden van ruim € 63.000,-. Deutsche Bank wenst dit bedrag met haar openstaande vordering te
verrekenen. De curator onderzoekt of compensatie is toegestaan.
De curator is met Deutsche Bank in discussie over de vraag of verrekening mogelijk is. Het standpunt van de
curator dat verrekening op grond van artikel 53 Fw niet mogelijk is, wordt vooralsnog niet gedeeld door
Deutsche Bank. De curator onderzoekt of rechtsmaatregelen geïndiceerd zijn.
Het onderzoek door de curator is nog niet afgerond.
Ook in de afgelopen verslagperiode kon dit onderzoek nog niet worden afgerond.
De curator is van mening dat verrekening niet is toegestaan. De curator zal, indien Deutsche Bank niet
overgaat tot betaling, rechtsmaatregelen treffen.
De dagvaarding jegens Deutsche Bank is uitgebracht. Deutsche Bank heeft haar conclusie van antwoord
genomen. De zaak is verwezen naar de rolzitting voor het inplannen van een mondelinge behandeling. De
rechtbank heeft laten weten dat een datum voor een mondelinge behandeling nog op zich laat wachten.

Inmiddels is de zaak verwezen naar 28 september 2021 voor het houden van een
comparitie van partijen.
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
Aan IFN Finance is een eerste pandrecht verstrekt op de vorderingen op debiteuren. Daarnaast is er sprake
van een wederzijdse zekerhedenregeling met Deutsche Bank Nederland N.V. Aan Deutsche Bank Nederland
N.V. is een hypotheekrecht verstrekt op het pand aan de Nieuwkuijksestraat 47 te Nieuwkijk, is er een
hoofdelijkheidsverklaring van Bakvers B.V., Bakvast B.V. en Bakwerk Beheer B.V., zijn de heren Van Hoof en
Vlasveld hoofdelijk mede aansprakelijk waarbij krediethypotheken op hun privé-woningen zijn afgesloten en er
sprake is van hoofdelijk medeaansprakelijkheid van Nibi B.V. en Hekomgo B.V. Daarnaast heeft Deutsche
Bank Nederland N.V. een pandrecht op voorraden, bedrijfsinventaris en vorderingen. Tenslotte bestaat er een
surplusgarantie ten opzichte van IFN Finance.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

5.4 Separatistenpositie
Zoals aangegeven heeft IFN Finance de inning van vordering op debiteuren zelf ter hand genomen. Voor wat
betreft de overige zekerheden heeft de curator veelvuldig overleg met Deutsche Bank Nederland N.V. De
curator zal, voor zover mogelijk, overgaan tot onderhandse verkoop van de diverse zaken.
Dit onderdeel is afgewikkeld.
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5.5 Boedelbijdragen
Met Deutsche Bank Nederland N.V. vindt overleg plaats over de hoogte van de boedelbijdragen. Voor de
verkoop van het gereed product is een boedelbijdrage bedongen van 10%.
Over de diverse posten dient nog een boedelbijdrage te worden berekend .
De curator zal in het kader van de afrekening met de Deutsche Bank Nederland N.V. tevens afspraken maken
over een te betalen boedelbijdrage.
De curator zal in het kader van de afrekening met Deutsche Bank Nederland N.V. tevens afspraken maken
over een nog te vergoeden boedelbijdrage.
Dit onderdeel is afgewikkeld. De curator verwijst naar hetgeen is vermeld in onderdeel 5.1.

5.6 Eigendomsvoorbehoud
Een aantal crediteuren heeft zich bij de curator gemeld met een eigendomsvoorbehoud. De curator
inventariseert of deze eigendomsvoorbehouden rechtsgeldig zijn gemaakt. Voor zover de curator grondstoffen
in het kader van voortzetting gebruikt die zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud, zal hij deze met de
betreffende leverancier afrekenen.
Een aantal leveranciers met een rechtsgeldige eigendomsvoorbehoud hebben hun zaken teruggeleverd
gekregen. Voor zover er voorraden zijn gebruikt om de productie gedurende de voortzetting te continueren zijn
deze crediteuren voldaan uit de verkoopopbrengst.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld die zich op een reclamerecht hebben beroepen.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

5.8 Retentierechten
Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld die zich op een retentierecht hebben beroepen.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

6. Doorstart/voortzetten
Voortzetten
6.1 Exploitatie/zekerheden
De curator heeft de eerste week na het faillissement de activiteiten van Bakvers B.V. voortgezet. De totale
bruto opbrengst bedraagt € 69.486,69 (inclusief BTW). De curator is in overleg met Deutsche Bank Nederland
N.V. over verdeling van het netto resultaat van dit voorzetten. Door de echtgenote van de heer Van Hoof is,
alvorens de productie werd gedurende een week werd hervat, een garantiebedrag van € 25.000,- ter
beschikking gesteld. Dit bedrag is inmiddels, als gevolg van de inning van de vorderingen, teruggestort.
Toen bleek dat een doorstart van de activiteiten en integrale onderhandse verkoop van de activa niet tot de
mogelijkheden behoorde, heeft zich Bakker Wiltink B.V. bij de curator gemeld. Bakker Wiltink B.V. wilde
gedurende twee weken specifieke productie laten verrichten voor haar eindafnemer. Tussen de curator en
Bakker Wiltink B.V. zijn nadere gesprekken gevoerd. Overeengekomen is dat Bakvers B.V haar productie,
maar specifiek voor Bakker Wiltink B.V., zal voorzetten. De verkoopopbrengst bedraagt € 91.500,- (te
vermeerderen met BTW).
De curator heeft na de eerste periode van voortzetting gesprekken gevoerd met Bakkerij Wiltink B.V. Bakkerij
Wiltink B.V. wenste gedurende een bepaalde periode de productie op de locatie van Bakvers B.V. voort te
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zetten. De curator en Bakkerij Wiltink B.V. hebben hierover overleg gevoerd en zijn daarbij een
(gegarandeerde) koopprijs overeengekomen ter hoogte van € 114.670,80. Voorts is een aantal
grondstoffen/halffabricaten ter hoogte van € 10.519,58 aan Bakkerij Wiltink B.V. verkocht. De volledige
verkoopopbrengst is op de faillissementsrekening bijgeschreven. Als gevolg van het gebruik van onder
eigendomsvoorbehoud geleverde voorraad, alsmede overige kosten waaronder gas, water en licht, is aan
deze crediteuren een bedrag voldaan van € 9.432,88. De periode dat de faillissementsboedel voor Bakkerij
Wiltink B.V. heeft geproduceerd heeft derhalve (excl. BTW en loonkosten) ca. € 114.000,- opgeleverd.
Een bedrag van € 67.500,- (exclusief BTW) werd door Bakkerij Wiltink B.V. reeds op de
insolventiederdengeldrekening voldaan als garantiebedrag voor de door de boedel te maken kosten en zal
vervolgens verrekend worden als eerste aanbetaling op de koopprijs van € 91.500,-.
Zoals aangegeven heeft de curator in de eerste week na het faillissement de activiteiten van Bakvers B.V.
voortgezet. De totale bruto-opbrengst bedroeg € 69.486,96. De kosten die hiervoor gemaakt diende te worden
gemaakt bedroegen (excl. de loonkosten voor werknemers) € 21.212,56. Tussen de curator en Deutsche Bank
is vervolgens het nettoresultaat ter hoogte van (geschat) € 19.816,28 bij helfte gedeeld.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

6.2 Financiële verslaglegging
Het netto-resultaat van de voorzetting gedurende de eerste week bedraagt circa € 10.000,-. Dit bedrag en ook
de overige bedragen staan ten tijde van het opstellen nog op de insolventiederdengeldrekening.
Ten tijde van het opstellen van dit verslag vindt de productie voor Bakker Wiltink BV nog plaats en kan een
definitieve afrekening nog niet plaatsvinden. De curator verwacht hier in een volgend verslag op terug te
komen.
Zoals reeds aangegeven bedroeg het netto-resultaat van de eerste week voortzetten van de productie
€ 9.908,14.
Zoals aangegeven heeft de verkoopopbrengst voor het voortproduceren in opdracht van Bakkerij Wiltink B.V.
een bedrag van ca. € 114.000,- opgeleverd. Ook hierin zijn niet verwerkt de loonkosten die het UWV als
boedelvordering heeft ingediend.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

Doorstart
6.3 Beschrijving
De curator heeft daags na het faillissement met diverse partijen gesproken over een mogelijke doorstart. Met
één van die partijen heeft de curator vergaande onderhandelingen gevoerd doch uiteindelijk bleek de
vraagprijs en het bod te ver uit elkaar te liggen. Een doorstart kon niet worden gerealiseerd.
Zoals aangegeven kon een doorstart niet worden gerealiseerd.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

6.4 Verantwoording
De curator verwijst naar hetgeen gesteld in 6.3.

6.5 Opbrengst
Niet van toepassing.
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6.6 Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.7 Werkzaamheden
Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal onderzoek doen naar de vraag of aan de boekhoudplicht is voldaan. Vooralsnog krijgt de
curator alle gevraagde inlichtingen.
De curator heeft geen redenen om aan te nemen dat niet voldaan is aan de boekhoudplicht.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen van Bakvers B.V. c.s. werden tijdig gedeponeerd. De jaarrekening over 2008 op 22 oktober
2009. De jaarrekening over 2009 op 22 juli 2010 en de jaarrekening over 2010 op 20 juli 2011.
De jaarrekeningen van Nibi over de jaren 2008 t/m 2011 werden tijdig gedeponeerd.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

7.3 Goedkeuring verklaring accountant
De onderneming maakte gebruik van de vrijstelling voor kleine ondernemingen ingevolge art. 2:396 BW.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op het feit dat de Hoge Raad in haar arrest van 17 oktober 2003, NJ 2004/282 (De Rijk q.q./De Roy)
bepaalde dat op de verplichting tot volstorting van de aandelen de verjaringstermijn van vijf jaar van art. 3:307
lid 1 BW van toepassing is, zou een dergelijke verplichting zijn verjaard, zodat aan de vraag of de aandelen
zijn volgestort geen praktisch belang (meer) toekomt.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
De curator zal zijn gebruikelijke onderzoek doen naar onbehoorlijk bestuur.
De curator zal in de komende verslagperiode zijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur afronden.
De curator heeft vooralsnog geen redenen om onbehoorlijk bestuur aan te nemen. Wel kunnen vraagtekens
worden gezet bij de hoge rekening-courantvordering van Nibi B.V. op de heer Vlasveld. Gezien de
vermogenspositie van de heer Vlasveld is een afbetalingsregeling aan de orde.
Dit onderdeel is afgewikkeld.

7.6 Paulianeus handelen
De curator heeft geconstateerd dat er een aantal betalingen zijn verricht daags voor en mogelijk zelfs op
datum faillissement. De curator zal hier nader onderzoek naar doen.
De curator heeft inmiddels met de heer Van Hoof, aan wie een bedrag van € 450,00 daags voor het
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faillissement werd overgeboekt, afgerekend.
De curator heeft tevens onder ogen gekregen een akte van schuldoverneming tussen Bakvers B.V. en Pain
D’anvo B.V. De curator zal onderzoek doen naar de redenen voor deze akte van schuldoverneming .
Vooralsnog heeft de curator geen paulianeuze rechtshandelingen waargenomen. Wel heeft de curator
geconstateerd dat voorafgaande aan het faillissement bedragen aan een voormalig medewerkster zijn
terugbetaald. De curator zal hier nader onderzoek naar doen. De curator verwacht hier in een volgend verslag
op terug te komen.
Curator heeft in de afgelopen verslagperiode getracht met de voormalig werkneemster tot een vergelijk te
komen. Ten tijde van het opstellen van dit verslag is het echter nog niet tot een regeling gekomen. de curator
onderzoekt of rechtsmaatregelen geïndiceerd zijn. Curator verwacht hier in een volgend verslag op terug te
komen.
De curator heeft na onderzoek vastgesteld dat de betaling van een lening, vlak voor het uitspreken van het
faillissement, geen paulianeuze rechtshandeling betrof. De curator zal thans onderzoek doen of er sprake is
van selectieve betaling. De curator verwacht hier in een volgend verslag op terug te komen.
Het onderzoek naar de vraag of er sprake is van selectieve betaling en of zulks tot rechtsmaatregelen zou
moeten leiden is nog niet afgerond. De curator verwacht hier in een volgend verslag op terug te komen.
Het onderzoek naar de mogelijke selectieve betaling is nog niet afgerond. De curator verwacht zulks de
komende verslagperiode af te ronden.
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode zijn onderzoek afgerond en geconstateerd dat het
terugbetalen van een lening vlak voor het faillissement niet als selectieve betaling kan worden aangemerkt .

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Bakwerk Beheer B.V.
Tot op heden is er in het faillissement van Bakwerk Beheer B.V. voor een bedrag van
€ 0,00 aan boedelvorderingen kenbaar gemaakt.
Bakvast B.V.
Tot op heden is er in het faillissement van Bakvast B.V. voor een bedrag van € 0,00 aan
boedelvorderingen kenbaar gemaakt.
Bakvers B.V.
Tot op heden is er in het faillissement van Bakvers B.V. voor een totaalbedrag van
€ 167.087,26 aan boedelvorderingen kenbaar gemaakt.
8.2 Preferente vorderingen van de fiscus
Bakwerk Beheer B.V.
Tot op heden heeft de fiscus in het faillissement van Bakwerk Beheer B.V. voor een
totaalbedrag van € 2.913,00 aan preferente vorderingen ter verificatie aangemeld.
Bakvast B.V.
Tot op heden heeft de fiscus in het faillissement van Bakvast B.V. voor een totaalbedrag
van € 68.684,00 aan preferente vorderingen ter verificatie aangemeld.
Bakvers B.V.
Tot op heden heeft de fiscus in het faillissement van Bakvers B.V. voor een totaalbedrag

Pagina 15 / 18

van € 155.387,00 aan preferente vorderingen ter verificatie aangemeld.
8.3 Preferente vorderingen van het UWV
Bakwerk Beheer B.V.
Tot op heden heeft het UWV in het faillissement van Bakwerk Beheer B.V. geen
preferente vorderingen ter verificatie aangemeld.
Bakvast B.V.
Tot op heden heeft het UWV in het faillissement van Bakvast B.V. geen preferente
vorderingen ter verificatie aangemeld.
Bakvers B.V.
Tot op heden heeft het UWV in het faillissement van Bakvers B.V. voor een totaalbedrag
van € 42.787,38 aan preferente vorderingen ter verificatie aangemeld.
8.4 Andere preferente vorderingen
Bakwerk Beheer B.V.
Tot op heden zijn er in het faillissement van Bakwerk Beheer B.V. geen overige preferente
vorderingen ter verificatie ingediend.
Bakvast B.V.
Tot op heden zijn er in het faillissement van Bakvast B.V. geen overige preferente
vorderingen ter verificatie ingediend.
Bakvers B.V.
Tot op heden is er in het faillissement van Bakvers B.V. voor een totaalbedrag van
€ 296.528,34 aan overige preferente vorderingen ter verificatie ingediend.
8.5 Aantal concurrente crediteuren
Bakwerk Beheer B.V.
Tot op heden hebben in het faillissement Bakwerk Beheer B.V. 3 crediteuren een
concurrente vordering ter verificatie bij de curator ingediend.
Bakvast B.V.
Tot op heden hebben in het faillissement Bakvast B.V. 6 crediteuren een concurrente
vordering ter verificatie bij de curator ingediend.
Bakvers B.V.
Tot op heden hebben in het faillissement Bakvers B.V. 70 crediteuren een concurrente
vordering ter verificatie bij de curator ingediend.
8.6 Bedrag concurrente vorderingen
Bakwerk Beheer B.V.
Tot op heden is er in het faillissement Bakwerk Beheer B.V. voor een totaalbedrag van
€ 797.629,27 aan concurrente vorderingen ter verificatie aangemeld.
Bakvast B.V.
Tot op heden is er in het faillissement Bakvast B.V. voor een totaalbedrag van
€ 955.515,13 aan concurrente vorderingen ter verificatie aangemeld.
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Bakvers B.V.
Tot op heden is er in het faillissement Bakvers B.V. voor een totaalbedrag van
€ 1.250.208,30 aan concurrente vorderingen ter verificatie aangemeld.
9. Procedures
9.1 Naam wederpartij(-en)
Er zijn geen lopende procedures.

Er is een procedure gestart jegens Deutsche Bank.
9.2 Aard procedure(-s)
Niet van toepassing.

Kern van de discussie is verrekening van het compensatiebedrag volgend uit het Uniform
Herstelkader.
9.3 Stand procedure(-s)
Niet van toepassing.
Inplannen van een mondelinge behandeling.

Een mondeling staat gepland voor 28 september 2021
9.4 Werkzaamheden
Niet van toepassing.

10. Overig
10.1 Termijn en wijze afwikkeling faillissementen
Het is nog onduidelijk op welke wijze en op welke termijn de faillissementen kunnen worden afgewikkeld .

10.2 Plan van aa npak
De curator zal in de komende verslagperiode, onder andere, de navolgende
werkzaamheden verrichten:
−
−

kwestie Deutsche Bank; en
afwikkeling van de faillissementen.

10.3 Indiening volgend verslag
In het arrondissement ’s-Hertogenbosch is het gebruikelijk dat telkens na verloop van zes
maanden een nieuw openbaar verslag ter griffie zal worden gedeponeerd.
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Disclaimer
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de
informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog
niet geopenbaard kan worden, of - achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben
voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen
rechten worden ontleend.

Eindhoven, 31 mei 2021

R.A.M.L. van Oeijen
curator
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