Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

9
19-02-2021
F.05/18/139
NL:TZ:0000039321:F001
03-04-2018

R-C
Curator

mr. M.J.C. van Leeuwen
mr F.R.H. Kuiper

Algemene gegevens
Naam onderneming
De Hoop Bakkers B.V.

03-05-2018
1

Gegevens onderneming
Zuiderzeestraatw eg 627
8094 AP te Hattemerbroek

03-05-2018
1

Activiteiten onderneming
Exploitatie van een bakkerij en een drietal w inkels w aar brood en banket
verkocht w ordt.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 675.023,00

€ -15.236,00

€ 61.264,00

2015

€ 136.114,00

€ -8.554,00

€ 99.206,00

Toelichting financiële gegevens

03-05-2018
1

Toelichting financiële gegevens
De jaarcijfers over 2017 volgen medio mei.

03-05-2018
1

In 2015 is de B.V. opgericht in november naar aanleiding van de aankoop van
de onderneming uit het faillissement van een andere B.V.
De jaarcijfers over 2017 dienen nog steeds aangeleverd te w orden door het
bestuur van failliet.

31-07-2018
2

Verslag 8: deze cijfers zijn nog niet ontvangen. Er is inmiddels een afsprak
ingepland met de bestuurder van failliet. Tijdens deze afspraak zullen ook de
jaarcijfers 2017 w ordt verstrekt.

06-08-2020
8

Verslag 9: deze cijfers zijn nog steeds niet ontvangen.

19-02-2021
9

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

03-05-2018
1

Toelichting
Ten tijde van faillietverklaring w aren er geen personeelsleden in dienst bij de
onderneming.

Boedelsaldo
€ 722,45

03-05-2018
1

€ 2.230,81

31-07-2018
2

€ 2.230,81

25-04-2019
5

€ 2.230,81

01-08-2019
6

€ 2.230,81

19-02-2021
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
3-4-2018

03-05-2018
1

t/m
3-5-2018
van
3-5-2018

31-07-2018
2

t/m
3-8-2018
van
31-10-2018

31-01-2019
4

t/m
23-1-2019
van
25-4-2019

01-08-2019
6

t/m
29-7-2019
van
18-1-2021

19-02-2021
9

t/m
18-2-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

11 uur 24 min

2

5 uur 24 min

3

0 uur 50 min

4

1 uur 0 min

5

0 uur 35 min

6

1 uur 0 min

7

1 uur 6 min

8

1 uur 0 min

9

1 uur 18 min

totaal

23 uur 37 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Curator: 0 uur
Kantoorgenoot: 10,50 uur
Faillissementsmedew erker: 0,50 uur

03-05-2018
1

Curator: 0 uur
Kantoorgenoot: 5,3 uur
Faillissementsmedew erker: 0,1 uur

31-07-2018
2

Kantoorgenoot: 0,67 uur
Faillissementsmedew erker: 0,17 uur

31-10-2018
3

Curator: 0,33 uur
Faillissementsmedew erker: 0,67 uur

31-01-2019
4

Faillissementsmedew erker: 0,58 uur.

25-04-2019
5

Curator: 1 uur

01-08-2019
6

Curator: 1 uur en 6 minuten.

06-02-2020
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De directie w ordt gevormd door mevrouw Bollen-Hakvoort middels een holding:
De Hoop Bakkers Holding B.V.

03-05-2018
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover curator bekend geen.

03-05-2018
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover curator bekend geen.

03-05-2018
1

1.4 Huur
Voor zover curator bekend geen.

03-05-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
In 2017 is de onderneming overgedaan vanuit De Hoop Bakkers B.V. naar The
Hope Bakkers B.V. (middels een tussenliggende schakel). De bestuurder heeft
aangegeven dat deze transactie verricht is naar aanleiding van een
executoriale verkoop door de belastingdienst.

03-05-2018
1

Curator heeft deze overdracht in onderzoek.
W egens het feit dat er geen onderneming meer aanw ezig w as in de
vennootschap w erden er geen inkomsten meer betrokken, terw ijl er nog w el
partijen w aren met vorderingen op de vennootschap.
Verslag 8: curator heeft de komende verslagperiode een bespreking met zow el
de bestuurder als de bedrijfsleider. In deze bespreking zal deze overdracht en
de oorzaak van het faillissement onderw erp van gesprek zijn.

06-08-2020
8

Verslag 9: er heeft een telefonisch gesprek plaatsgevonden. Het is curator
inmiddels duidelijk gew orden dat de bestuurder van mening w as dat De Hoop
Bakkers B.V. geen levensvatbare onderneming meer w as. De activiteiten zijn
vervolgens ondergebracht in een nieuw e vennootschap: The Hope Bakkers
B.V.
Omdat er binnen De Hoop Bakkers B.V. geen activiteiten meer w erden
verricht en dus geen inkomsten w erden gegenereerd, leidde dit tot het
faillissement van De Hoop Bakkers B.V. In hoofdstuk 7, Rechtmatigheid, zal
hier nader op in w orden gegaan.

19-02-2021
9

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

03-05-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
11

03-05-2018
1

Toelichting
De overdracht van de onderneming medio oktober 2017 heeft eveneens de
overdracht van het personeel tot gevolg gehad.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

03-05-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Voor zover curator bekend zijn er geen activa aanw ezig in de onderneming.
Curator heeft dit in onderzoek.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Banksaldo

€ 2.230,81

totaal

€ 2.230,81

Boedelbijdrage

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

€ 0,00

03-05-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er zijn curator momenteel geen debiteuren bekend. Curator heeft dit in
onderzoek.

03-05-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Er w as een positief saldo aanw ezig op datum faillissement, derhalve is er geen
vordering van de bank.

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

03-05-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Aangezien er geen onderneming aanw ezig is in de vennootschap ten tijde van
faillietverklaring is dit onderdeel niet van toepassing.

03-05-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Curator sluit niet uit dat de overdracht van de onderneming in 2017 nog enkele
juridische losse eindjes met zich mee zal brengen. Gedacht w ordt hierbij aan
overeenkomsten op naam van de vennootschap die nog niet overgedragen
zijn aan de overnemende partij.

03-05-2018
1

Inmiddels is de overnemende partij, The Hope Bakkers B.V., bij vonnis van 2
oktober 2018 in staat van faillissement verklaard, met benoeming van mr.
A.M.P.T. Blokhuis tot rechter-commissaris en mr. F.R.H. Kuiper tot curator.

31-10-2018
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek. De boekhouding over de jaren 2015 en 2016 zijn aangeleverd.

03-05-2018
1

Medio mei 2018 w orden de jaarcijfers van 2017 verw acht.
Curator heeft aanvullende cijfers ontvangen en heeft deze nu in onderzoek.

31-10-2018
3

Curator heeft zijn onderzoek nog niet afgerond.

31-01-2019
4

Verslag 7: het onderzoek is nog niet afgerond, dit in verband met de
verw evenheid van het faillissement van The Hope Bakkers.

06-02-2020
7

Verslag 8: dit is onveranderd. Het onderzoek zal de komende verslagperiode
w orden afgerond.

06-08-2020
8

Verslag 9: het onderzoek is afgerond. Er is naar de mening van curator niet
voldaan aan de boekhoudplicht. Recente cijfers ontbreken, ook onderbreekt
enige financiële onderbouw ing ten aanzien van het onderbrengen van de
activiteiten van De Hoop Bakkers B.V. naar The Hope Bakkers B.V.

19-02-2021
9

7.2 Depot jaarrekeningen
2015: 19 mei 2017
2016: 10 april 2018

03-05-2018
1

Verslag 9: de jaarrekeningen zijn dus niet tijdig gepubliceerd. Hiermee staat
vast dat het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft vervuld en is sprake van
het w ettelijk vermoeden dat deze onbehoorlijke taakvervulling een
belangrijke oorzaak is van het faillissement.

19-02-2021
9

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist

03-05-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Voldaan

7.5 Onbehoorlijk bestuur

03-05-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek
Ja

03-05-2018
1

19-02-2021
9

Toelichting
Verslag 9: er is naar de mening van curator sprake van onbehoorlijk bestuur.
Daarvoor heeft curator een drietal gronden:
* De boekhouding is niet op orde, w aardoor er slecht zicht w as op de
financiële staat van de onderneming.
* De bestuurder heeft de feitelijke leiding geheel overgelaten aan een
bedrijfsleider en daardoor zelf amper bemoeienis gehad met de
bedrijfsvoering.
* De belangrijkste grond is gelegen in het feit dat bestuurder bew ust heeft
gekozen voor een sterfhuisconstructie. Toen duidelijk w erd dat De Hoop
Bakkers B.V. niet meer levensvatbaar w as, is een nieuw e vennootschap
opgericht, The Hope Bakkers B.V. genaamd. Het personeel w erd vervolgens
vanuit deze B.V. betaald, ook w erd er vanuit deze nieuw e B.V. gefactureerd.
De schuldeisers zijn echter nooit op de hoogte gesteld van deze overgang
van onderneming. Evenmin is er een koopsom betaald. The Hope Bakkers
B.V. is later overigens ook gefailleerd.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek
Ja
Toelichting
Het doorschuiven van de activiteiten van De Hoop Bakkers B.V. naar The
Hope Bakkers B.V. zonder dat daarvoor enige vergoeding is betaald door The
Hope Bakkers B.V. is te kw alificeren als paulianeus.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

03-05-2018
1

19-02-2021
9

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Curator zet zijn onderzoek voort. Nu de onderneming De Hoop Bakkers feitelijk
om niet lijkt te zijn verkocht aan The Hope Bakkers, zijn er minst genomen
vraagtekens te stellen.
Het faillissement van The Hope Bakkers is uitgesproken bij vonnis van de
rechtbank Gelderland van 2 oktober 2018 met benoeming van mr. E. Schippers
als curator en mr. F.R.H. Kuiper als curator. Het faillissementsnummer is
C/05/18/379 F.
De kennis die door dit faillissement is verkregen kan w orden gebruikt in het
rechtmatigheidsonderzoek aangaande De Hoop Bakkers.

25-04-2019
5

Verslag 6: Curator heeft zijn onderzoek nog niet afgerond. Zoals al in verslag 5
opgemerkt, is er sprake van raakvlakken tussen het faillissement van De Hoop
Bakkers en dat van The Hope Bakkers. Curator zal de komende verslagperiode
de bestuurder uitnodigen voor een gesprek met curator w aarin hij zijn
voorlopige bevindingen zal delen met de bestuurder.

01-08-2019
6

Verslag 7: dit gesprek heeft nog niet plaatsgehad, en zal de komende
verslagperiode moeten plaatsvinden.

06-02-2020
7

Verslag 8: het gesprek met de bestuurder en de bedrijfsleider zal de komende
verslagperiode plaatsvinden.

06-08-2020
8

Verslag 9: het gesprek heeft telefonisch plaatsgevonden.

19-02-2021
9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Door het faillissement van de 'doorstarter' The Hope Bakkers beschikt curator
nu over meer informatie over de manier w aarop de overdracht heeft
plaatsgehad. De komende verslagperiode zal curator de verkregen informatie
nader onderzoeken.

31-10-2018
3

Curator heeft meer informatie over de overdracht, maar heeft zijn onderzoek
dienaangaande nog niet afgerond.

31-01-2019
4

Verslag 9: curator heeft zijn onderzoek afgerond. Zijn conclusies zijn
hierboven w eergegeven.

19-02-2021
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

8.2 Pref. vord. van de fiscus

03-05-2018
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 56.721,00

03-05-2018
1

€ 77.001,00

31-07-2018
2

€ 73.732,00

31-10-2018
3

€ 76.371,00

06-08-2020
8

€ 83.659,25

19-02-2021
9

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

31-07-2018
2

Toelichting
Geen w erknemers in dienst, w aardoor het UW V geen
loondoorbetalingsverplichting heeft en dus geen vordering in het faillissement.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.170,25

31-07-2018
2

Toelichting
Aanvrager van het faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren
9

03-05-2018
1

11

31-07-2018
2

14

31-10-2018
3

17

31-01-2019
4

20

06-08-2020
8

21

19-02-2021
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 51.823,08

03-05-2018
1

€ 60.024,37

31-07-2018
2

€ 62.089,80

31-10-2018
3

€ 67.415,84

31-01-2019
4

€ 84.896,85

19-02-2021
9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hier kunnen nog geen uitspraken over w orden gedaan.

03-05-2018
1

Dat is onveranderd.

31-10-2018
3

Verslag 8: hier kan nog geen uitspraak over w orden gedaan.

06-08-2020
8

Verslag 9: dit is onveranderd.

19-02-2021
9

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Curator is niet bekend met procedures gevoerd tegen of voor de
vennootschap.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

03-05-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Curator zal zich inspannen om duidelijkheid te verkrijgen over de stand van de
boedel ten tijde van faillietverklaring. Daarnaast heeft de verkoop van de
onderneming in 2017 de aandacht van de curator.

03-05-2018
1

Door het faillissement van de 'doorstarter' The Hope Bakkers beschikt curator
sinds kort over meer informatie.

31-10-2018
3

Curator zal de komende periode zijn rechtmatigheidsonderzoek kunnen
afronden en daarbij een oordeel kunnen vellen over de w ijze w aarop de
overdracht richting The Hope Bakkers heeft plaatsgevonden.

31-01-2019
4

Curator zal de komende periode het rechtmatigheidsonderzoek aanvangen in
zow el het faillissement van De Hoop Bakkers als het faillissement van The
Hope Bakkers.

25-04-2019
5

Verslag 6: In de komende periode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet, w aarbij mede een bespreking met de bestuurder zal plaatsvinden.

01-08-2019
6

Verslag 7: de komende verslagperiode zal dit gesprek alsnog plaatsvinden,
w aarna het rechtmatigheidsonderzoek gesloten kan w orden. Vervolgens zal
de curator zijn bevindingen delen met de r-c.

06-02-2020
7

Verslag 8: door omstandigheden heeft dit gesprek nog niet plaatsgevonden.
Inmiddels is het gesprek ingepland.

06-08-2020
8

Verslag 9: het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Curator gaat in overleg
met de r-c over de vervolgstappen.

19-02-2021
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend

03-05-2018
1

Dit hangt af van de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek.

31-01-2019
4

Verslag 7: dit is onveranderd.

06-02-2020
7

Verslag 8: dit is onveranderd.

06-08-2020
8

Verslag 9: hier kan nog geen uitspraak over w orden gedaan.

19-02-2021
9

10.3 Indiening volgend verslag

10.3 Indiening volgend verslag
18-10-2021

19-02-2021
9

10.4 Werkzaamheden overig
De komende verslagperiode zal curator zich richten op de volgende tw ee
onderw erpen:
* onderzoek financiële administratie
* onderzoek verkoop onderneming aan het inmiddels ook gefailleerde The
Hope Bakkers

31-10-2018
3

Verslag 8:
* voeren bespreking met bestuurder en bedrijfsleider
* afronden rechtmatigheidsonderzoek

06-08-2020
8

Bijlagen
Bijlagen

