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Algemene gegevens
Naam onderneming
FFH B.V.

24-09-2019
1

Gegevens onderneming
FFH B.V. tot 29 maart 2019 genaamd FMI Food Handling B.V.
ingeschreven per 29 maart 2019 aan de Argon 2b te (4751 XC) Oud Gastel
voorheen zaakdoende te (5405 AH) Uden aan de Liessentstraat 9C
KvK-nr 68266863

24-09-2019
1

Activiteiten onderneming
De onderneming hield zich bezig met ingenieursw erk en overig technisch
ontw erp en advies, daarnaast met technisch speur- en ontw ikkelingsw erk en
als uitleenbureau. Daarnaast het ontw ikkelen, ontw erpen, assembleren en
testen van (complexe) mechatronische en mechanische modules alsmede
prototyping daarvan.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 202.120,53

€ 820.534,42

€ 0,00

2017

€ 1.212.043,00

€ 275.381,00

€ 1.071.671,00

2018

€ 409.733,00

€ 1.011.904,00

€ 945.280,00

Toelichting financiële gegevens

24-09-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers over 2018 en 2019 zijn conceptcijfers.

24-09-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

24-09-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

24-09-2019
1

€ 52.795,96

13-03-2020
3

€ 52.795,96

05-06-2020
4

€ 56.420,87

31-08-2020
5

€ 49.919,80

24-02-2021
6

€ 33.461,03

23-08-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
20-8-2019

24-09-2019
1

t/m
15-9-2019
van
16-9-2019

18-12-2019
2

t/m
15-12-2019
van
16-12-2019

13-03-2020
3

t/m
8-3-2020
van
9-3-2020

05-06-2020
4

t/m
31-5-2020
van
24-8-2020

24-02-2021
6

t/m
21-2-2021
van
22-2-2021

23-08-2021
7

t/m
15-8-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

29 uur 36 min

2

38 uur 18 min

3

17 uur 0 min

4

19 uur 12 min

5

15 uur 12 min

6

34 uur 30 min

7

27 uur 42 min

totaal

181 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
FMI Food Handling B.V. is bij akte van 9 maart 2017 opgericht en bij akte van
29 maart 2019 is de naam gew ijzigd naar FFH B.V.

24-09-2019
1

Bestuurder en enig aandeelhouder sinds 5 maart 2018 is Foodlife Holding B.V.,
van w elke vennootschap PINS Holding B.V. bestuurder is. Bestuurder en enig
aandeelhouder van PINS Holding B.V. is de heer P. Jansen.
De aandelen in Foodlife Holding B.V. w orden gehouden door PINS Holding B.V.,
(50%) Jens Participatie B.V. (25%) en O&C Investments B.V. (25%)
Bestuurder van Jens Participatie B.V. is de heer R.J.G. de Keijzer en bestuurder
van O&C Investments B.V. is de heer J.D.J. Spies.
Een zustervennootschap van failliet, JFPT Foodlife B.V., is reeds op 26 februari
2019 in staat van faillissement verklaard.

1.2 Lopende procedures
Er loopt een procedure bij de rechtbank Zeeland-W est-Brabant, locatie Breda,
sector Kanton namens een schuldeisers N.V. Fam, w elke procedure van
rechtsw ege is geschorst en op de rol staat voor 25 september 2019 voor
uitlaten partijen omtrent het voort procederen.

24-09-2019
1

De zaak is doorgehaald.

18-12-2019
2

1.3 Verzekeringen
Gezien het feit dat de activiteiten in maart van dit jaar zijn gestaakt, zij er voor
zover bekend geen lopende verzekeringen meer.

24-09-2019
1

1.4 Huur
De huurovereenkomst is op 30 april 2019 met w ederzijds goedvinden
beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

24-09-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
JFPT B.V. (een zustervennootschap van failliet) w as (al 19 jaar) een
familiebedrijf in Zw olle dat met name verw erkingslijnen voor groente en fruit
maakte. FMI-groep (onder leiding van de heer De Keijzer en de heer J. Spies) is
een groep vennootschappen, die -kort samengevat- sterk zijn in technische
dienstverlening, met kennis van automatiseren en van vision techniek. Per 1
januari 2018 zijn deze ondernemingen gaan samenw erken in een nieuw e
holding, Foodlife Holding B.V. Onder deze holding zijn JFPT B.V. en failliet
gehangen. Beide dochtervennootschappen profileerden zich in de markt onder
de gezamenlijke merknaam ‘Foodlife’. JFPT B.V. is reeds op 26 februari 2019 in
staat van faillissement verklaard. Vanw ege het feit dat failliet de ontw ikkeling
deed van de machines die JFPT verkocht, zijn de activiteiten van failliet vrij snel
na het faillissement van JFPT gestaakt.

24-09-2019
1

Dit is volgens de bestuurder de oorzaak van het faillissement.
De curator zal nader onderzoek doen.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

24-09-2019
1

Toelichting
Er w aren op datum faillissement geen w erknemers meer in dienst. Het
faillissement is op aanvraag van een loonvordering van een voormalig
w erknemer uitgesproken.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

24-09-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Contact met w erknemers en UW V.

24-09-2019
1

Afgew ikkeld.

18-12-2019
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

24-09-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek kadaster.

24-09-2019
1

Afgew ikkeld.

13-03-2020
3

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Robots

€ 5.000,00

€ 500,00

totaal

€ 5.000,00

€ 500,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Het merendeel van de bedrijfsmiddelen van failliet is in maart 2019 verkocht.
De curator doet nader onderzoek naar de verkooptransactie.

24-09-2019
1

De curator heeft diverse partijen aangeschreven of ze interesse hebben in de
robots. Slechts één partij gaf aan interesse te hebben. Vervolgens heeft de
koper van de IE-rechten zich op het standpunt gesteld, dat de curator de IErechten dient te respecteren en dat om deze reden mogelijk de robots niet aan
een derde verkocht kunnen w orden. Deze partij heeft vervolgens aangegeven
om deze reden zelf te aankoop over te w illen gaan. De curator zal nader
onderzoek doen naar de eventuele w aarde en deze partij een voorstel doen.

18-12-2019
2

De curator heeft in samenspraak met de Rabobank besloten om alvorens over
te gaan tot mogelijke verkoop aan de kandidaat-koper, die de IE-rechten uit
het faillissement van de zuster-vennootschap heeft gekocht, de machines te
laten taxeren. Een opdracht zal aan een gerenommeerd taxatiebureau w orden
verstrekt.

13-03-2020
3

De machines zijn -vanw ege de coronacrisis- later dan gepland, recentelijk
getaxeerd en er is aan de geïnteresseerde een voorstel gedaan. De curator is
in afw achting van het gedane voorstel.

05-06-2020
4

De machines zijn inmiddels verkocht en afgerekend met de pandhouder.

31-08-2020
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht van de fiscus w as van toepassing.

24-09-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek verkooptransactie voorafgaand aan het faillissement en onderzoek
verkoopmogelijkheden robots.

24-09-2019
1

Taxatie opdracht verstrekken en onderhandelingen verkoop.

05-06-2020
4

Verkopen machines en afw ikkelen met bank.

31-08-2020
5

Afgew ikkeld.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voor zover bekend zijn er geen voorraden en/of onderhanden w erk.

24-09-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek administratie en communicatie met bestuurder.

24-09-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Immateriële actief

€ 77.697,09

€ 0,00

totaal

€ 77.697,09

€ 0,00

Toelichting andere activa
In het faillissement van de zustervennootschap JFPT heeft een overdracht
plaatsgevonden van het immaterieel actief, w aaronder de (technische)
tekeningen van machines en de daarbij behorende know how alsmede
auteursrechten.

24-09-2019
1

De curator van JFPT en de bestuurder van gefailleerden hebben zich op het
standpunt gesteld dat een deel van deze tekeningen in eigendom toebehoren
aan FFH. De curator van JFPT voert al geruime tijd een discussie met de
Rabobank omtrent de rechtsgeldigheid van het pandrecht op het immaterieel
actief.
De curator zal nader onderzoek verrichten en zich eveneens tot de bank gaan
w enden, nu de opbrengst van deze zaken bij de bank gesepareerd staat.
De curator heeft met behulp van een voormalig w erknemer naar de verdeling
van de IE-rechten gekeken en op basis van zijn input de curator van JFPT
bericht dat de verdeling aangepast diende te w orden, in die zin dat er een
groter bedrag naar FFH toekomt. De curator van JFPT heeft een tegenvoorstel
gedaan, w elke is geaccepteerd, nu de kosten van een eventuele procedure
het bedrag dat niet w ordt toegekend, mogelijk zou overschrijden.

18-12-2019
2

Inmiddels is de discussie tussen de bank en de tw ee curatoren t.a.v. de
verkoopopbrengst beslecht en is ter zake de verdeling van de opbrengst
tussen de vennootschappen en de bank een bedrag van € 77.697,09 aan de
boedel voldaan.

13-03-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek eigendom immaterieel actief, overleg curator JFPT en onderzoek
rechtsgeldigheid immaterieel actief.

24-09-2019
1

Schriftelijke en mondelinge communicatie met ex-w erknemer, bestuurder,
curator zustervennootschap, Rabobank en rechter-commissaris.

18-12-2019
2

Afgew ikkeld.

13-03-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

7 vorderingen

€ 69.567,84

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 69.567,84

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de boekhouding staan er zeven facturen open, w elke vorderingen zijn
verpand aan de bank.

24-09-2019
1

De vier debiteuren zijn aangeschreven met het verzoek de openstaande
vorderingen te voldoen.

13-03-2020
3

Tot op heden heeft slechts één debiteur gereageerd met de mededeling dat zij
niet overgaat tot betaling, nu er geruime tijd discussie zou zijn over het feit dat
de geleverde machine niet aan de juiste condities voldeed. De curator heeft de
betreffende debiteur verzocht om een nadere onderbouw ing.
Tw ee debiteuren hadden de vordering reeds voorafgaand aan het faillissement
voldaan. Aan de bank is verzocht om betalingsbew ijzen van de grootste
debiteur, nu deze betalingen op de bankafschriften niet w erden aangetroffen.

05-06-2020
4

De bank heeft aangegeven één vordering niet meer te w illen incasseren, nu
deze te laag is en het een buitenlandse partij betreft die op geen enkele brief
reageert.
De stukken ter zake de discussie met de vierde debiteur zijn aan de bank
overlegd.
De bank heeft de incasso van de vorderingen verder ter hand genomen,
voorzover deze nog niet voorafgaand aan het faillissement w aren voldaan.
Uit de bankafschriften is naar voren gekomen dat een debiteur van failliet een
betaling van € 10.000,= heeft gedaan, w elke niet zag op openstaande
facturen. Dit bedrag is door de Rabobank op de boedelrekening overgemaakt.

31-08-2020
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg bestuurder over incassomaatregelen vorderingen.

24-09-2019
1

Aanschrijven debiteuren.

13-03-2020
3

Afw achten betalingsbew ijs bank en onderzoeken mogelijkheid betaling laatste
debiteur.

05-06-2020
4

Afgew ikkeld.

31-08-2020
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.000.721,85

24-09-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft uit hoofde van een verstrekt krediet een vordering ingediend.
€ 791.909,49

23-08-2021
7

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank is inmiddels vanw ege de uitw inning van de
zekerheden naar beneden bijgesteld en ingediend.

5.2 Leasecontracten
Voorzover bekend zijn er geen lopende leaseovereenkomsten.

24-09-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft aangegeven pandrechten te hebben op activa, immateriële
activa, roerende zaken, vorderingen op derden, octrooirechten en merken. De
rechtsgeldigheid w ordt door de curator nader onderzocht. Zie 3.

24-09-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Zie 5.1 en 5.3.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

24-09-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben tot op heden vier schuldeisers een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud. Zonder de rechtsgeldigheid te hebben gecontroleerd,
is aan hen bericht dat de zaken niet meer aanw ezig w aren op datum
faillissement.

24-09-2019
1

5.6 Retentierechten
Er heeft geen schuldeiser een beroep gedaan op een retentierecht.

24-09-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben tw ee schuldeisers een beroep gedaan op het recht van reclame. De
termijn w aarbinnen dit beroep gedaan dient te w orden, is echter ruimschoots
verstreken.

24-09-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

24-09-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Communicatie met banken, bestuurder en schuldeisers.

24-09-2019
1

Afgew ikkeld.

23-08-2021
7

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming w ordt niet voortgezet.

24-09-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

24-09-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

24-09-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De onderneming w ordt niet doorgestart.

24-09-2019
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

24-09-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

24-09-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

24-09-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

24-09-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding w as op datum faillissement niet beschikbaar en is na vele
reminders en sommaties eerst op 9 september 2019 op onderdelen
beschikbaar gesteld. Een deel van de opgevraagde administratieve bescheiden
ontbreekt nog steeds, zodat thans niet gesteld kan w orden dat aan de
boekhoudplicht is voldaan.

24-09-2019
1

De curator heeft een derde ingeschakeld voor het uitvoeren van een
boekenonderzoek.

24-02-2021
6

De curator is tezamen met de ingeschakelde forensisch accountant naar het
kantoor van de boekhouder/accountant van de onderneming gew eest om
aanvullende administratieve papieren en digitale bescheiden in beslag te
nemen. Deze w orden thans door de forensisch accountant onderzocht.

23-08-2021
7

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2017 is op 18 mei 2018 gedeponeerd.

24-09-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

24-09-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandelen zijn volgestort.

24-09-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator doet onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
De curator heeft een derde ingeschakeld voor het uitvoeren van een
boekenonderzoek.

Toelichting
De curator is tezamen met de ingeschakelde forensisch accountant naar het
kantoor van de boekhouder/accountant van de onderneming gew eest om
aanvullende administratieve papieren en digitale bescheiden in beslag te
nemen. Deze w orden thans door de forensisch accountant onderzocht.

24-09-2019
1

24-02-2021
6

23-08-2021
7

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

24-09-2019
1

Toelichting
De curator doet onderzoek naar paulianeus handelen.
In onderzoek

24-02-2021
6

Toelichting
De curator heeft een derde ingeschakeld voor het uitvoeren van een
boekenonderzoek.
In onderzoek
Toelichting
De curator is tezamen met de ingeschakelde forensisch accountant naar het
kantoor van de boekhouder/accountant van de onderneming gew eest om
aanvullende administratieve papieren en digitale bescheiden in beslag te
nemen. Deze w orden thans door de forensisch accountant onderzocht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

23-08-2021
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft een derde ingeschakeld voor het uitvoeren van een
boekenonderzoek.

24-02-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Contact met bestuurder en onderzoek administratieve stukken.

24-09-2019
1

Afw achten uitkomsten boekenonderzoek.

24-02-2021
6

De curator is tezamen met de ingeschakelde forensisch accountant naar het
kantoor van de boekhouder/accountant van de onderneming gew eest om
aanvullende administratieve papieren en digitale bescheiden in beslag te
nemen. Deze w orden thans door de forensisch accountant onderzocht.

23-08-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

24-09-2019
1

Toelichting
Salaris curator P.M.
€ 10.000,00

24-02-2021
6

Toelichting
Onverschuldigde betaling debiteur Mars.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

24-09-2019
1

€ 35.772,00

18-12-2019
2

€ 53.174,00

13-03-2020
3

€ 122.621,00

23-08-2021
7

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

24-09-2019
1

€ 18.385,80

13-03-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

24-09-2019
1

Toelichting
Aanvraagkosten faillissement P.M.
Loonvordering ex-w erknemer P.M.
€ 4.858,01

13-03-2020
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
26

24-09-2019
1

Toelichting

41

18-12-2019
2

43

13-03-2020
3

44

05-06-2020
4

45

24-02-2021
6

46

23-08-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 169.708,94

24-09-2019
1

€ 339.881,99

18-12-2019
2

Toelichting

€ 340.459,77

13-03-2020
3

€ 377.274,44

05-06-2020
4

€ 1.169.183,93

24-02-2021
6

€ 1.170.635,93

23-08-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans onbekend.

24-09-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven schuldeisers, verifiëren en bevestigen vorderingen.

24-09-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

24-09-2019
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

24-09-2019
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

24-09-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

24-09-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onderzoek oorza(a)k(en) faillissement;
Onderzoek verkoop bedrijfsmiddelen;
Verkoop robots;
Onderzoek verdeling koopsom immaterieel actief;
Onderzoek rechtsgeldigheid pandrecht bank;
Onderzoek rechtmatigheid; en
Inventarisatie schuldvorderingen.

24-09-2019
1

Onderzoek oorza(a)k(en) faillissement;
Onderzoek verkoop bedrijfsmiddelen;
Verkoop robots;
Onderzoek rechtmatigheid; en
Inventarisatie schuldvorderingen.

18-12-2019
2

Onderzoek oorza(a)k(en) faillissement;
Onderzoek verkoop bedrijfsmiddelen;
Verkoop robots;
Onderzoek rechtmatigheid; en
Inventarisatie schuldvorderingen.

05-06-2020
4

Onderzoek oorza(a)k(en) faillissement;
Onderzoek verkoop bedrijfsmiddelen;
Onderzoek rechtmatigheid; en

31-08-2020
5

Inventarisatie schuldvorderingen.
Onderzoek oorza(a)k(en) faillissement;
Onderzoek verkoop bedrijfsmiddelen;
Onderzoek rechtmatigheid; en
Inventarisatie schuldvorderingen.

24-02-2021
6

Afw achten uitkomsten onderzoek rechtmatigheid.

23-08-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Thans onbekend.

24-09-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
19-2-2022

23-08-2021
7

10.4 Werkzaamheden overig
Communicatie met rechtbank.

Bijlagen
Bijlagen

24-09-2019
1

