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Algemene gegevens
Naam onderneming
Bakkerij Bosch BV (Bakkerij Bosch)

19-02-2021
1

Gegevens onderneming
Rootakkers 25
5708 BA HELMOND

19-02-2021
1

Activiteiten onderneming
De verkoop van brood en banket, de groothandel in die producten en
eventueel de productie daarvan en alles w at met het vorenstaande verband
houdt.

19-02-2021
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De curator heeft nog geen inzage in de financiële gegevens van Bakkerij Bosch
BV. Deze gegevens zijn bij de bestuurder opgevraagd.

19-02-2021
1

De financiële administratie van Bakkerij Bosch BV is opgevraagd bij de
bestuurder. De curator heeft beperkte (digitale en fysieke) administratieve
bescheiden ontvangen. De aangeleverde administratie is niet volledig en roept
vragen op (zie voorts onder 7.1).

29-07-2021
2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

19-02-2021
1

Toelichting
Ten tijde van faillietverklaring w aren drie personen bij Bakkerij Bosch in dienst.
Deze personen w aren echter niet actief w erkzaam in de bakkerij, aangezien zij
op datum faillissement arbeidsongeschikt w aren.

Boedelsaldo
€ 0,00

19-02-2021
1

€ 16.156,91

29-07-2021
2

€ 19.704,58

29-01-2022
3

€ 19.723,15

25-07-2022
4

Verslagperiode
van
19-1-2021

19-02-2021
1

t/m
15-2-2021
van
16-2-2021

29-07-2021
2

t/m
27-7-2021
van
28-7-2021

29-01-2022
3

t/m
26-1-2022
van
27-1-2022
t/m
22-7-2022

Bestede uren

25-07-2022
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

113 uur 30 min

2

214 uur 0 min

3

23 uur 42 min

4

57 uur 0 min

totaal

408 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder van Bakkerij Bosch BV is de heer A.A. Bosch. Het bestuur
van Bakkerij Bosch w ordt gevormd door de heer A.P. Bosch.

19-02-2021
1

1.2 Lopende procedures
Op dit moment zijn er bij de curator geen lopende procedures bekend.

19-02-2021
1

1.3 Verzekeringen
Op dit moment heeft de curator de (lopende) verzekeringen van Bakkerij Bosch
BV nog niet in beeld. Deze informatie is opgevraagd bij bestuurder.

19-02-2021
1

1.4 Huur
Bakkerij Bosch BV huurde een bedrijfspand aan de Rivierstraat 24 te (5615 KB)
Eindhoven. De huurovereenkomst is met toestemming van de rechtercommissaris en met inachtneming van de w ettelijke opzegtermijn opgezegd.
De huurovereenkomst eindigt na het verstrijken van de opzegtermijn op 30
april 2021.

19-02-2021
1

Daarnaast huurde Bakkerij Bosch een opslagloods staande en gelegen te 5707
AZ Helmond aan de Hoefkens 2D. Deze huurovereenkomst is per 31 oktober
2020 tussentijds beëindigd.
De huurovereenkomst zou na het verstrijken van de opzegtermijn op 30 april
2021 eindigen. De bedrijfsinventaris en machines die zich in het gehuurde
bevonden zijn eigendom van de verhuurder. De curator is daarop in overleg
getreden met de verhuurder over de aangetroffen zaken en de oplevering van
het gehuurde. De staat van het gehuurde en de oplevering is door de
verhuurder akkoord bevonden. De huurovereenkomst voor de bedrijfsruimte is
met w ederzijds goedvinden beëindigd met ingang van 9 maart 2021.

29-07-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder van Bakkerij Bosch is de oorzaak van het faillissement
(grotendeels) gelegen in de gevolgen van de coronacrisis.

19-02-2021
1

Bakkerij Bosch exploiteerde een bakkerij. Bakkerij Bosch is op 24 oktober 1983
opgericht. De bedrijfsactiviteiten bestonden uit het aanbieden en verkopen van
brood- en banket producten. Tot maart 2020 kocht Bakkerij Bosch het brood in
bij derden en verkocht dit door aan haar afnemers met een marge. Vanaf
maart 2020 zijn de bedrijfsactiviteiten uitgebreid. Deze bedrijfsuitbreiding is
gerealiseerd door het overnemen van een bestaande bakkerij. Van deze
bakkerij zijn de inventaris, het personeel, het huurcontract en de klanten
(goodw ill) overgenomen. De overnamekoopsom bedroeg EUR 70.000,-.
Bakkerij Bosch BV leverde van daaruit (brood)producten aan verschillende
instellingen in en rondom Eindhoven. Het intreden van de coronacrisis heeft
ervoor gezorgd dat een groot deel van de klanten minder tot geen
bestellingen meer plaatste. Dit resulteerde, volgens opgave van de
bestuurder, in een daling van meer dan de helft van de omzet. Als gevolg
daarvan is Bakkerij Bosch BV niet in staat gebleken de verschuldigde
huurtermijnen, het personeel en de koopsom voor de overname van de
bakkerij te betalen. Voor de verkoper is het niet voldoen van de koopsom
aanleiding gew eest het faillissement aan te vragen. De rechtbank OostBrabant heeft het faillissement op 19 januari 2021 uitgesproken.
De curator heeft de gestelde oorzaak van het faillissement in onderzoek.
De curator heeft de gestelde oorzaak van het faillissement in onderzoek.

29-07-2021
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

19-02-2021
1

Toelichting
Een aantal personeelsleden is arbeidsongeschikt geraakt. Er lijkt mogelijk
sprake van arbeidsconflicten als gevolg van achterstallige loonvorderingen.
De curator heeft op 22 januari 2021 met machtiging van de rechtercommissaris de arbeidsovereenkomsten met alle personeelsleden opgezegd.
Op maandag 25 januari 2021 is contact gew eest met het UW V om de
loongarantieregeling in w erking te stellen. Als gevolg van de op dit moment
geldende COVID-19 maatregelen verzorgt het UW V geen fysieke
intakemomenten. De medew erkers zijn in staat gesteld de aanvraag schriftelijk
per post in te dienen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

19-02-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

22-1-2021

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Informeren personeelsleden over gevolgen van het faillissement. Opzegging
arbeidsovereenkomsten. Divers contact met medew erkers en
buitendienstmedew erker UW V.

19-02-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Bakkerij Bosch heeft geen onroerende zaken op naam staan.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

19-02-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Recherche kadaster.

19-02-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
In de boedel van Bakkerij Bosch zijn diverse bedrijfsmiddelen aangetroffen. De
bedrijfsmiddelen bestaan uit de inventaris van de bakkerij, zoals machines,
ovens, koelmiddelen en bakw agens. Daarnaast is een beperkte hoeveelheid
grondstoffen, w aaronder gist en bloem aangetroffen. Volgens opgave van de
bestuurder en blijkens het overnamecontract, zijn de bedrijfsmiddelen door de
verkoper onder eigendomsvoorbehoud geleverd en niet (volledig) betaald.

19-02-2021
1

De voormalig eigenaar van de onderneming heeft op grond van
eigendomsvoorbehoud aanspraak gemaakt op de volledige bedrijfsinventaris
van Bakkerij Bosch BV. De curator heeft deze aanspraak geverifieerd. De
curator heeft vastgesteld dat de zaken onder eigendomsvoorbehoud zijn
geleverd en de koopsom niet (volledig) is voldaan. De curator is overgegaan
tot teruggave van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken.

29-07-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een (voorlopige) vordering ingediend van EUR 81.477,00. De
belastingdienst heeft tot dusver geen aanspraak gemaakt op bodemzaken. Er
is geen pandrecht gevestigd op de bodemzaken. Dit betekent dat een verkoop
met inachtneming van artikel 57 lid 3 Fw zich hier niet voordoet.

19-02-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie bedrijfsmiddelen.

19-02-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraden bestonden uit een beperkte hoeveelheid grondstoffen,
w aaronder gist en bloem. Uit de eerste inventarisatie is gebleken dat de
aangetroffen grondstoffen zijn betaald en dus tot de boedel behoren. Deze
grondstoffen w aren in voldoende mate aanw ezig om gedurende een w eek de
bestellingen van de grootste afnemer(s) te produceren en te leveren.

19-02-2021
1

In verband met de aanw ezige voorraden, het onderhanden w erk en de
verkenning van de doorstart mogelijkheden, zijn de bedrijfsactiviteiten van
Bakkerij Bosch BV tot 29 januari 2021 voortgezet teneinde goodw ill te
behouden.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie.

19-02-2021
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Bakkerij Bosch BV beschikt over een klantenbestand c.q. goodw ill. Vooralsnog
is onduidelijk w at de omvang en w aarde hiervan is.

19-02-2021
1

De bestuurder heeft interesse getoond in de overname van het
klantenbestand en de handelsnaam van Bakkerij Bosch BV. De bestuurder
heeft een bieding uitgebracht van EUR 500,-. De curator heeft dit bod
geaccepteerd onder de voorw aarde dat het klantenbestand en de
handelsnaam w ordt vrijgegeven na betaling van de koopsom. De curator is
thans nog in afw achting van betaling van de overeengekomen koopsom.

29-07-2021
2

De curator is in overleg getreden met bestuurder over de betaling van de
koopsom voor het klantenbestand. Daarnaast is gebleken dat bestuurder
interesse had in de overname van een bestelbus op naam van Bakkerij Bosch
BV van het merk Citroën Berlingo. Afgesproken is dat de curator dit voertuig
aan de bestuurder verkoopt en levert voor EUR 300,-. Bestuurder bleef echter
in gebreke bij betaling van de koopsom voor de goodw ill en bestelbus.

29-01-2022
3

De curator heeft vastgesteld dat de bestuurder een klant van Bakkerij Bosch
BV met zijn nieuw e eenmanszaak is blijven doorleveren zonder toestemming
van de curator (zie ook punt 6.3). Voor de w erkzaamheden van de nieuw e
eenmanszaak van bestuurder resteerde een openstaande vordering op een
klant. Op basis daarvan heeft de curator vastgesteld dat er financiële
mogelijkheden w aren om (o.a.) voormelde afspraak met de curator na te
komen.
Na overleg met de bestuurder en de klant, heeft de klant de openstaande
factuur rechtstreeks aan de faillissementsboedel betaald. Daarmee is de
overeengekomen koopsom voor de goodw ill en de bestelbus voldaan. De
curator heeft het klantenbestand en de handelsnaam vrijgegeven.
De bestelbus is nog niet aan bestuurder geleverd. Ondanks herhaaldelijk
verzoek heeft de bestuurder nog geen medew erking verleend aan de
(praktische) uitvoering van de levering van de bestelbus. De curator beraadt
zich ter zake op (praktische) vervolgstappen.
Ondanks verschillende (mondelinge en schriftelijke) toezeggingen van de
bestuurder, schrijft de bestuurder het voertuig niet over op zijn naam. Door
de aflatende medew erking aan de gemaakte afspraken én het gebrek aan
(juiste) inlichtingen van de bestuurder, is de curator thans onbekend
(geraakt) met de locatie van het voertuig. Tegelijkertijd bleven de
verlichtingen voor dit voertuig ten laste van de faillissementsboedel van
Bakkerij Bosch doorlopen. Om die reden is namens de curator aangifte
gedaan van faillissementsfraude bij het politiebureau te Eindhoven.

25-07-2022
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie.

19-02-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Uitgaande van de inlichtingen van de bestuurder zouden er nog enkele (grote)
openstaande debiteurenposten zijn die niet gefactureerd zijn. Bestuurder
verw acht voorts dat een aantal afnemers openstaande facturen op zeer korte
termijn zullen (moeten) betalen. Deze vorderingen zijn voor zover bekend niet
verpand. Volgens opgaaf van de bestuurder staan er op dit moment nog drie
maandfacturen open van gemiddeld ongeveer EUR 20.000 per maand.

19-02-2021
1

De bestuurder heeft vooralsnog geen informatie en administratie verschaft
w aaruit de precieze omvang van de openstaande debiteurenposten volgt. De
bestelinformatie w erd bijgehouden in een online bestelprogramma en daaruit
kunnen facturen w orden verkregen. De curator is in overleg met de aanbieder
van het softw are pakket om de bestelhistorie en de facturen, veilig te stellen.
Zodra deze informatie is verkregen, zal de curator over gaan tot het
aanschrijven van de debiteuren en het incasseren van de openstaande
facturen.
De facturen van Bakkerij Bosch BV w erden via een online bestel- en
facturatiesysteem bijgehouden, verw erkt en uitgestuurd. De curator heeft met
behulp van de aanbieder van het softw arepakket een digitale kopie gemaakt
van de bestel- en facturatiegeschiedenis.

29-07-2021
2

Op basis daarvan heeft de curator de nog openstaande facturen over de
maand maart 2020, juli 2020, december 2020 en januari 2021 van de grootste
debiteur kunnen uitdraaien.
Aan de hand van deze facturen is de debiteur verzocht over te gaan tot
betaling van de nog openstaande factureren ter hoogte van EUR 58.677,84.
Nadien is gebleken dat de factuur over maart 2020 ter hoogte van EUR
16.107,23 reeds door de debiteur w as betaald. De debiteur is derhalve
overgegaan tot betaling van het resterende openstaande bedrag van EUR
42.570,61. Dit bedrag is conform verzoek op 17 maart 2021 op de
faillissementsrekening bijgeschreven.
Blijkens opgave van de bestuurder w aren er meer facturen onbetaald gelaten.
De curator onderzoekt de mogelijkheden deze debiteuren te incasseren.
De curator onderzoekt de mogelijkheden de openstaande debiteurenposten te
incasseren.

29-01-2022
3

De curator heeft de mogelijke openstaande debiteurenposten onderzocht.
Vanw ege de gebrekkige administratie en het zeer bew erkelijke online bestelen facturatiesysteem, is het bestaan van openstaande debiteurenposten
zeer tw ijfelachtig. Voorts is het door de geringe omvang van deze (mogelijke)
debiteurenposten niet opportuun gebleken om verdere onderzoeks- en
incassow erkzaamheden in dit kader te verrichten.

25-07-2022
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie openstaande debiteuren en veiligstellen
debiteurenadministratie.

19-02-2021
1

Uitdraaien facturen, aanschrijven debiteuren.

29-01-2022
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

19-02-2021
1

Bakkerij Bosch w erd niet bancair gefinancierd. Bakkerij Bosch hield een
zakelijke rekening aan bij ABN Amro NV. Het saldo van deze rekening
vertoonde op datum faillissement een positief saldo van EUR 129,98.
Daarnaast w as er nog een geblokkeerde beslagrekening derdenbeslagen met
een positief saldo van EUR 69,10.

5.2 Leasecontracten
Bakkerij Bosch had een contract voor de lease van een bedrijfsbus op naam
staan. De curator heeft de leasemaatschappij in de gelegenheid gesteld het
voertuig retour te nemen. De leasemaatschappij zal de verkoop van het
voertuig ter hand nemen en na verkoop rekening en verantw oording afleggen.

19-02-2021
1

De leasemaatschappij heeft het voertuig verkocht. Na de verkoop resteert nog
een restschuld. De leasemaatschappij heeft hierover rekening en
verantw oording afgelegd en heeft vervolgens haar vordering bij de curator
ingediend.

29-07-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

19-02-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

19-02-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Voormalig eigenaar van de onderneming heeft aanspraak gemaakt op de
volledige bedrijfsinventaris van Bakkerij Bosch. Volgens opgave is de inventaris
geleverd onder eigendomsvoorbehoud. De curator is doende deze aanspraak
te verifiëren en zal op korte termijn afspraken maken over teruggave van de
onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken.

19-02-2021
1

De curator heeft de aanspraak van de voormalig eigenaar geverifieerd. De
curator heeft vastgesteld dat de zaken onder eigendomsvoorbehoud zijn
geleverd en de koopsom niet (volledig) is voldaan. De curator is overgegaan
tot teruggave van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken.

29-07-2021
2

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op het
retentierecht.

19-02-2021
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben er zich geen crediteuren gemeld met een beroep op het
recht van reclame.

19-02-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

19-02-2021
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie.

19-02-2021
1

Niet van toepassing.

29-01-2022
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.2 Financiële verslaglegging
De curator heeft de onderbouw ing van de kosten en opbrengsten van de
voortzetting opgevraagd. De curator is thans in afw achting van deze
informatie.

19-02-2021
1

Volgens opgave van de bestuurder is gedurende de periode van 19 januari
2021 t/m 29 januari 2021 geleverd aan één klant, te w eten de grootste
debiteur. De producten die deze klant t/m 29 januari 2021 geleverd heeft
gekregen, zijn door de curator gefactureerd en uiteindelijk betaald door
voldoening van de factuur over de maand januari 2021 (zie ook 4.1). De
opbrengst van de voortzetting is daarmee ten goede gekomen aan de boedel.

29-07-2021
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De opbrengsten van de voortzetting vaststellen en factureren aan de
afnemers.

19-02-2021
1

In afw achting van de administratie is op basis van de eerste
boedelinventarisatie besloten om de bedrijfsactiviteiten van Bakkerij Bosch een
aantal voort te zetten. Het voortzetten van de exploitatie w as onder andere
van belang voor een eventuele doorstart. De bestuurder gaf aan dat er
interesse bestond de onderneming over te nemen. In afw achting van een
concreet voorstel is afgesproken dat de bedrijfsactiviteiten voortgezet zouden
w orden om klanten te behouden. Dit onder de voorw aarde dat de bestuurder
dagelijks een opgave zou verstrekken van de kosten en opbrengsten van het
voortzetten van de bedrijfsactiviteiten.
Gebleken is dat er geen concreet en voldoende onderbouw d doorstartplan is
gepresenteerd in de periode kort na datum faillissement. Daarbij komt dat
bestuurder de curator onvoldoende inzicht verschafte in de kosten en
opbrengsten van de voortzetting. Een doorstart w as evenmin mogelijk.
Daarom is de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten per direct op 29 januari
2021 beëindigd.
Na het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten is gebleken dat bestuurder
zonder toestemming van de curator de bedrijfsactiviteiten heeft voortgezet. De
curator is met bestuurder in overleg getreden om de marge die bestuurder
over deze verkopen heeft gerealiseerd, aan de boedel af te dragen. Op basis
van de vastgestelde verkoopprijzen en de gemiddelde marge over de
producten, zijn de curator en de bestuurder overeengekomen dat de
bestuurder EUR 1.250,- aan de faillissementsboedel dient af te dragen ter
compensatie van de opbrengsten van de voortzetting na datum faillissement.
Afgesproken w as dat dit bedrag uiterlijk 16 april 2021 op de
faillissementsrekening zou zijn bijgeschreven. Deze afspraak is door
bestuurder niet nagekomen. De curator heeft inmiddels om nakoming verzocht.

29-07-2021
2

De curator heeft vastgesteld dat de bestuurder een klant van Bakkerij Bosch
BV met zijn nieuw e eenmanszaak is blijven doorleveren zonder toestemming
van de curator. Op dat moment w as de bestuurder de afspraak tot afdracht
van EUR 1.250,- nog niet nagekomen. Voor de w erkzaamheden van de nieuw e
eenmanszaak van bestuurder resteerde een openstaande vordering op de
klant. De curator heeft op basis daarvan vastgesteld dat er financiële
mogelijkheden w aren om (o.a.) voormelde afspraak met de curator na te
komen. Na overleg met de bestuurder en de klant, heeft de klant de
openstaande factuur rechtstreeks aan de faillissementsboedel betaald.
Daarmee is de hiervoor genoemde compensatie aan de faillissementsboedel
voldaan.

29-01-2022
3

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
De curator heeft de mogelijkheden voor een doorstart geïnventariseerd. De
bestuurder heeft zijn interesse kenbaar gemaakt in de overname van de
bedrijfsactiviteiten. De curator heeft tot op heden geen concreet en voldoende
onderbouw d voorstel ontvangen. Er hebben geen andere partijen interesse
getoond in de overname van de onderneming. Een doorstart van de
onderneming is niet aan de orde.

19-02-2021
1

Niet van toepassing.

29-01-2022
3

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

19-02-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

19-02-2021
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

19-02-2021
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie. Inventariseren gegadigden voor een doorstart. Verzamelen van
informatie van de onderneming i.v.m. een eventuele verkoop/doorstart.

19-02-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft moeten constateren dat de bestuurder niet voldoet aan zijn
inlichtingen- en medew erkingsplicht. De bestuurder heeft vooralsnog geen,
althans zeer beperkte administratie ter beschikking gesteld. De bestuurder
komt duidelijke afspraken en toezeggingen niet na. De curator heeft
bestuurder daarom opgeroepen voor verhoor om opheldering te geven en de
administratie te overleggen. De afspraken die in het verhoor zijn gemaakt zijn
niet nagekomen. Bij een tw eede oproeping is bestuurder niet verschenen. De
curator heeft daarom besloten een verzoek tot inbew aringstelling ex artikel 87
Fw in te dienen. De rechtbank heeft dit verzoek op voordracht van de rechtercommissaris op 16 februari 2021 toegew ezen. De bestuurder is op 18 februari
2021 in bew aring gesteld.

19-02-2021
1

Bij beschikking van 19 februari 2021 heeft de rechtbank de schorsing van de
inbew aringstelling van de bestuurder bevolen onder de voorw aarden dat de
bestuurder:

29-07-2021
2

i. de feitelijke toegang tot de computer althans de daarop gevoerde
administratie diende te verschaffen; en
ii. verifieerbare gegevens diende te verschaffen omtrent de omvang van de
leveringen aan de klant na datum faillissement.
De curator is met bestuurder in overleg getreden om de marge die bestuurder
over de verkopen na beëindiging bedrijfsactiviteiten heeft gerealiseerd, aan de
boedel af te dragen (zie onder 6.3). Voorts is de digitale administratie
uiteindelijk veiliggesteld en gekopieerd met behulp van de aanbieder van het
digitale softw arepakket, w aarin de facturen w erden verw erkt en uitgedraaid.
Daarmee heeft de curator inzicht gekregen in de debiteurenadministratie van
Bakkerij Bosch BV.
Verdere bestudering van de administratie leert dat er geen kasboek,
grootboekadministratie of w inst- en verliesrekeningen zijn. Ook (de kopie van)
het online bestel- en facturatiesysteem bleek onvolledig. Deze informatie is bij
de bestuurder opgevraagd. De bestuurder heeft verklaard dat deze
administratie niet voorhanden is en door de Bakkerij Bosch BV niet is
bijgehouden. De curator stelt vast dat op basis van de administratie van
Bakkerij Bosch BV de rechten en verplichtingen van de vennootschap niet
eenvoudig kunnen w orden gekend. De administratie voldoet daarmee niet aan
de vereisten zoals bedoeld in artikel 2:10 BW . De curator heeft de bestuurder
geïnformeerd over zijn voorlopige bevindingen en hem in de gelegenheid
gesteld daarop zijn ziensw ijze te geven. De curator zal mede op basis daarvan
definitief standpunt bepalen.
De (advocaat van de) bestuurder heeft gereageerd op de voorlopige
bevindingen van de curator. De curator bepaalt de mogelijke vervolgstappen.

29-01-2022
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7.2 Depot jaarrekeningen
Tot 2017 zijn de jaarrekeningen tijdig gedeponeerd. Voor het boekjaar 2017 is
de jaarrekening pas op 25 februari 2019 gedeponeerd. Vanaf 2018 is er geen
jaarrekening meer gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

19-02-2021
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

19-02-2021
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

19-02-2021
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In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

19-02-2021
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In onderzoek

29-07-2021
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Toelichting
Kort voor datum faillissement zijn bedragen overgeboekt naar de privé
bankrekening van bestuurder en zijn familieleden. De curator heeft deze
betalingen in onderzoek.
Uit onderzoek naar de administratie en betalingen op de bankrekening van
Bakkerij Bosch BV is gebleken dat op 31 december 2021 EUR 26.000,- aan een
tw eedegraads familielid is betaald. Uit de administratie van Bakkerij Bosch BV
blijkt niet op w elke (rechts)grond deze betaling geschiedde. De curator is van
mening dat deze betaling benadelend is voor de schuldeisers in het
faillissement van Bakkerij Bosch BV en dat er sprake w as van w etenschap van
deze benadeling. Om de verhaalsmogelijkheden van de faillissementsboedel te
garanderen heeft de curator conservatoir beslag gelegd. In navolging daarvan
heeft de curator de debiteur in rechte betrokken. Inmiddels heeft het familielid
een eenstemmig uitstelverzoek ingediend voor het voeren van verw eer
middels het opstellen van een conclusie van antw oord.
Voorts is uit het onderzoek naar de administratie en betalingen op de
bankrekening van Bakkerij Bosch BV gebleken van mogelijk andere
paulianeuze rechtshandelingen. De curator onderw erpt deze paulianeuze
rechtshandelingen aan verder onderzoek en bepaalt ten aanzien daarvan de
mogelijke vervolgstappen.

Toelichting

29-01-2022
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Het familielid heeft verw eer gevoerd door middel van een conclusie van
antw oord. De rechtbank Oost-Brabant heeft naar aanleiding daarvan de
mondelinge behandeling van de zaak bepaald op 20 juli 2022.
De curator heeft de bestuurder geïnformeerd over zijn voorlopige bevindingen.
Daarbij heeft de curator de bestuurder mede in kennis gesteld van mogelijk
andere paulianeuze rechtshandelingen. De bestuurder is in de gelegenheid
gesteld daarop zijn ziensw ijze te geven. De (advocaat van de) bestuurder
heeft gereageerd op de voorlopige bevindingen van de curator. De curator
bepaalt de mogelijke vervolgstappen.

In onderzoek
Toelichting
In de procedure jegens het familielid heeft op w oensdag 20 juli 2022 de
mondelinge behandeling plaatsgevonden bij de rechtbank Oost-Brabant. Ter
zitting zijn partijen ter beëindiging van het geschil een

25-07-2022
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vaststellingsovereenkomst overeengekomen. Samengevat is de door het
familielid verschuldigde hoofdsom vastgesteld op EUR 26.000,-, onder
voorw aarde dat het familielid bescheiden aanlevert ter verificatie van diens
vermogenspositie. Ook zijn afspraken gemaakt over de verkrijging en
aanw ending van financiële middelen ter betaling van de hoofdsom door het
familielid. De rechter-commissaris heeft op 21 juli 2022 goedkeuring verleend
voor het aangaan van deze vaststellingsovereenkomst.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie 7.1.

19-02-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veiligstellen van de digitale en fysieke administratie en een eerste beoordeling
daarvan. Diverse verhoren bestuurder. Verzoek tot inbew aringstelling.

19-02-2021
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Onderzoek (on)rechtmatigheden. Bespreking en diverse correspondentie met
de (advocaat van de) bestuurder. Gerechtelijke procedure in verband met
paulianeuze rechtshandeling(en).

29-07-2021
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Onderzoek (on)rechtmatigheden, bepalen mogelijke vervolgstappen.

29-01-2022
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De curator zal toezien op de nakoming van de (voorw aarden van de)
vaststellingsovereenkomst als resultaat van de procedure terzake de
paulianeuze rechtshandeling van het familielid. Verder onderzoek
(on)rechtmatigheden.

25-07-2022
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

19-02-2021
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Vordering UW V: n.n.b.
Vorderingen verhuurder: n.n.b.
Salaris curator p.m.

€ 17.527,93

8.2 Pref. vord. van de fiscus

25-07-2022
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 81.477,00

19-02-2021
1

€ 10.147,00

29-07-2021
2

€ 127.843,00

25-07-2022
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

19-02-2021
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n.n.b.

€ 19.902,98

25-07-2022
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

19-02-2021
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n.n.b.

€ 1.285,00

29-07-2021
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Toelichting
Tot op heden heeft één andere preferente crediteur een vordering met
betrekking tot aanvraagkosten van het faillissement ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
15

19-02-2021
1

Toelichting
I.v.m. het gebrek aan inzicht in de administratie bestaat de mogelijkheid dat
het aantal crediteuren hoger is.

31

29-07-2021
2

34

25-07-2022
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 180.462,66

19-02-2021
1

Toelichting
I.v.m. het gebrek aan inzicht in de administratie bestaat de mogelijkheid dat
het de omvang van het bedrag aan concurrente crediteuren hoger is.

€ 268.023,53

29-07-2021
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€ 269.326,98

25-07-2022
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
n.n.b.

19-02-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteuren aanschrijven. Binnengekomen vorderingen beoordelen, verw erken
en bevestigen.

19-02-2021
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Verw erken crediteuren, beoordelen vorderingen en opstellen crediteurenlijst.

29-07-2021
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.

19-02-2021
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Zie onder 7.6

29-07-2021
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9.2 Aard procedures
n.v.t.

19-02-2021
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Zie onder 7.6

29-07-2021
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9.3 Stand procedures
n.v.t.

19-02-2021
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Zie onder 7.6

29-07-2021
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9.4 Werkzaamheden procedures
n.v.t.

19-02-2021
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De curator heeft een van de debiteuren in rechte betrokken i.v.m. een
vermeende paulianeuze rechtshandeling. Voor de stand van zaken w ordt
verw ezen naar 7.6.

29-07-2021
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de administratie van Bakkerij Bosch
veiliggesteld en beoordeeld moeten w orden. Op basis daarvan zal een
aanvang w orden gemaakt met het incasseren van de openstaande
debiteuren. Daarnaast zal de curator standpunt bepalen ten aanzien van de
bedrijfsmiddelen en het gehuurde opleveren. De curator zal vervolgens een
aanvang maken met het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek.

19-02-2021
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In de komende verslagperiode zal de curator de aanhangige procedure tegen
de debiteur voortzetten. Daarnaast zal w orden gemonitord dat de afspraken
door de bestuurder w orden nagekomen. Verder zal het oorzaken- en
rechtmatighedenonderzoek voortgezet w orden.

29-07-2021
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In de komende verslagperiode zal de curator de aanhangige procedure tot
vernietiging van de paulianeuze rechtshandeling voortzetten. De curator zal
daarnaast de debiteurenincasso afronden. Tot slot zal de curator definitief
standpunt bepalen naar aanleiding van het oorzaken- en
rechtmatighedenonderzoek en eventuele vervolgstappen bepalen.

29-01-2022
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De curator zal toezien op de nakoming van de (voorw aarden van de)
vaststellingsovereenkomst als resultaat van de procedure terzake de
paulianeuze rechtshandeling van het familielid. Verder onderzoek
(on)rechtmatigheden.

25-07-2022
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Voorts zal de curator voortgaan met het bepalen van een definitief standpunt
naar aanleiding van het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek en
eventuele vervolgstappen bepalen jegens de bestuurder.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
25-1-2023

25-07-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Disclaimer:
Hoew el 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 w orden, of achteraf- bijgesteld dient te w orden.
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.
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Bijlagen
Bijlagen

