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

9
13-06-2022
F.05/19/435
NL:TZ:0000119664:F001
05-11-2019

R-C
Curator

mr. S. Boot
mr M.H. Boersen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Bakery Initiatives B.V.

05-12-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bakery Initiatives
BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55931227,
statutair gevestigd te Hedel, vestigingsadres: 3335 LT Zw ijndrecht, Ohmstraat
44.

05-12-2019
1

Activiteiten onderneming
Het verkopen van producten en het leveren van diensten aan de bakkerij
industrie en aanverw ante industrieën.

05-12-2019
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn vooralsnog onbekend. Curator verw ijst hiervoor
naar hoofdstuk 7 van dit faillissementsverslag.

Gemiddeld aantal personeelsleden

05-12-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting

05-12-2019
1

Geen

Boedelsaldo
€ 0,00

Verslagperiode

05-12-2019
1

Verslagperiode
van
5-11-2019

05-12-2019
1

t/m
4-12-2019
van
5-12-2019

04-03-2020
2

t/m
3-3-2020
van
4-3-2020

04-06-2020
3

t/m
3-6-2020
van
4-6-2020

02-09-2020
4

t/m
1-9-2020
van
2-9-2020

01-12-2020
5

t/m
30-11-2020
van
1-12-2020

01-03-2021
6

t/m
28-2-2021
van
1-3-2021

31-05-2021
7

t/m
30-5-2021
van
31-5-2021

30-11-2021
8

t/m
29-11-2021
van
30-11-2021
t/m
8-6-2022

Bestede uren

13-06-2022
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

12 uur 54 min

2

16 uur 36 min

3

4 uur 30 min

4

9 uur 6 min

5

2 uur 0 min

6

2 uur 42 min

7

4 uur 30 min

8

5 uur 18 min

9

2 uur 36 min

totaal

60 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 28 augustus 2012. Statutair bestuurder van
gefailleerde is de heer J.A.O. Van Lieshout. Enig aandeelhouder van
gefailleerde is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Bakery Initiatives Holding B.V.

05-12-2019
1

Gefailleerde zou zich bezig hebben gehouden met het aanbieden van op maat
totale turn-key projecten of delen daarvan, voor zow el nieuw op te zetten
bakkerijen, als bestaande bakkerijen. Dit deed gefailleerde gebaseerd op de 5
P's: Planning, Product, Plant, People en Procesmanagement.

1.2 Lopende procedures
Curator zijn geen lopende gerechtelijke procedures bekend.

05-12-2019
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde heeft de voor haar gebruikelijke verzekeringen reeds jaren voor
het faillissement tot een einde geleid.

1.4 Huur

05-12-2019
1

1.4 Huur
Van een huurovereenkomst zou geen sprake zijn. Curator heeft dit in
onderzoek.

05-12-2019
1

Verslag 3:
Curator heeft geconstateerd dat geen sprake is van een huurovereenkomst.

04-06-2020
3

1.5 Oorzaak faillissement
Gevraagd naar de oorzaken van het faillissement, verklaarde de bestuurder
van gefailleerde het volgende.
Aandeelhouders van de besloten vennootschap Initiatives Holding B.V. zijn:
Van der Schoot beheer B.V., Promes Monitoring B.V. en Basecamp B.V. Tussen
de aandeelhouders is in 2016 een verschil van inzicht ontstaan over de
bedrijfsvoering van gefailleerde. Dit leidde tot meerdere procedures en het
stilleggen van de activiteiten van gefailleerde. De aandeelhouders hebben
getracht om overeenstemming te bereiken over de ontvlechting van de
structuur. Tot overeenstemming is het niet gekomen, w aarna een van de
aandeelhouders het faillissement heeft aangevraagd van gefailleerde.
Het voorgaande betreft uitdrukkelijk het relaas van de bestuurder van
gefailleerde. Voor zover noodzakelijk komt curator in een volgend verslag op
de oorzaken van het faillissement terug.

05-12-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting

05-12-2019
1

Gefailleerde had op de dag van faillietverklaring geen w erknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting

05-12-2019
1

In het jaar voorafgaand aan het faillissement had gefailleerde ook geen
w erknemers in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

05-12-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde had geen onroerende zaken in eigendom.

05-12-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

05-12-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde zou geen bedrijfsmiddelen in eigendom hebben.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

05-12-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

05-12-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

05-12-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde zou niet meer beschikken over voorraden. Evenmin zou zij
beschikken over onderhanden w erk.

05-12-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

05-12-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Per datum faillissement zou gefailleerde niet meer over andere activa
beschikken.

05-12-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

05-12-2019
1

Toelichting debiteuren
Curator zal onderzoeken of een debiteurenportefeuille aanw ezig is.

05-12-2019
1

Verslag 2:
Volgens de bestuurder van gefailleerde w as er geen debiteurenportefeuille
aanw ezig op de faillissementsdatum. Dit blijkt ook uit de aangeleverde
administratiedoor de bestuurder van gefailleerde.

04-03-2020
2

Verslag 3:
Na bestudering van de stukken van gefailleerde in het kader van de
rechtmatigheidsonderzoeken zoals bedoeld in hoofdstuk 7 van dit verslag, is
curator gebleken dat mogelijk sprake is van een debiteur met een
openstaande vordering. Curator heeft dit momenteel in onderzoek en
correspondeert hierover met de bestuurder van gefailleerde.

04-06-2020
3

Verslag 4:
Curator correspondeerde de afgelopen verslagperiode met de mogelijke
debiteur. Deze meldde het openstaande bedrag te hebben voldaan aan een
andere partij dan gefailleerde. Curator doet hier nader onderzoek naar en zet
de correspondentie hierover met de bestuurder van gefailleerde voort.

02-09-2020
4

Curator richt zich op het innen van voornoemde vordering. Curator tracht
buiten rechte tot inning van deze vordering over te gaan. Mocht dit niet
effectief zijn, zal curator mogelijk (rechts)maatregelen treffen.

01-12-2020
5

Verslag 6:
Curator correspondeert met de partij aan w ie de debiteur het openstaande
bedrag voldaan heeft. In deze correspondentie onderzoekt curator de (laatste)
mogelijkheden om de vordering te incasseren. Naar verw achting rond curator
deze correspondentie aankomende verslagperiode af, w aarna curator een
standpunt zal innemen over de (on)inbaarheid van de vordering.

01-03-2021
6

Verslag 7:
Uit een aan curator overhandigd vonnis volgt dat gefailleerde mogelijk niet tot
inning van de openstaande vordering kan overgaan. Curator doet hier
onderzoek naar en correspondeert hierover met betrokkenen.

31-05-2021
7

Verslag 8:
Naar aanleiding van aanvullende feiten van betrokkenen is curator gebleken
dat de openstaande vordering niet incasseerbaar is.

30-11-2021
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De komende verslagperiode zal curator nader corresponderen met de
bestuurder van gefailleerde over de aanw ezigheid van een
debiteurenportefeuille.

05-12-2019
1

Verslag 2:
Naar verw achting geen.

04-03-2020
2

Verslag 3:
Aankomende verslagperiode onderzoekt curator of sprake is van een inbare
vordering van de debiteur en correspondeert curator hierover met de
bestuurder van gefailleerde.

04-06-2020
3

Curator zet de incasso op dit punt voort.

01-12-2020
5

Verslag 6:
Aankomende verslagperiode zet curator de incasso van de vordering voort.

01-03-2021
6

Verslag 7:
Curator zet de correspondentie met betrokkenen voort om duidelijkheid te
verkrijgen ter zake de vordering.

31-05-2021
7

Verslag 8:
Naar verw achting geen.

30-11-2021
8

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

05-12-2019
1

Voor zover curator bekend, is er geen sprake van een bancaire vordering op
gefailleerde.

5.2 Leasecontracten
Voor zover curator bekend, heeft gefailleerde geen leasecontracten
afgesloten.

05-12-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Gefailleerde heeft geen zekerheden gevestigd ten behoeve van derden.

5.4 Separatistenpositie

05-12-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

05-12-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn curator geen beroepen op het recht van eigendomsvoorbehoud bekend.

05-12-2019
1

5.6 Retentierechten
Er zijn curator op dit moment geen beroepen op het recht van retentie bekend.

05-12-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er zijn curator op dit moment geen beroepen op het recht van reclame bekend.

05-12-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Naar verw achting geen.

05-12-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

05-12-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

05-12-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

Doorstarten onderneming

05-12-2019
1

6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

05-12-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

05-12-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

05-12-2019
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

05-12-2019
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

05-12-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Curator heeft de boekhoudkundige stukken opgevraagd, maar deze nog niet
volledig ontvangen. Vooralsnog kan er dan ook geen aanvang w orden
gemaakt met de onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk. Curator verw acht
op korte termijn de onderzoeken te kunnen starten.

05-12-2019
1

Verslag 2:
Curator zet de onderzoeken de komende verslagperiode voort. De afgelopen
verslagperiode heeft curator de administratie van de bestuurder van
gefailleerde mogen ontvangen. Daarnaast heeft curator ook van de voormalig
bestuurder van gefailleerde administratie mogen ontvangen.

04-03-2020
2

Curator inventariseert momenteel of de administratie juist en volledig is.
Aangezien onderhavig faillissement voort zou vloeien uit een
aandeelhoudersgeschil (par. 1.5 van dit verslag), heeft thans een bespreking
plaatsgevonden met de aandeelhouder die onderhavig faillissement heeft
aangevraagd. Curator betrekt de informatie uit dit gesprek bij haar
onderzoeken.

Verslag 3:
Curator correspondeert met de bestuurder van gefailleerde over de
onderzoeken zoals bedoeld in dit hoofdstuk.

04-06-2020
3

Verslag 4:
Komende verslagperiode zet curator de correspondentie met de bestuurder
van gefailleerde over de bevindingen van de onderzoeken zoals bedoeld in dit
hoofdstuk voort.

02-09-2020
4

Curator zal de aankomende verslagperiode de bestuurder van gefailleerde en
overige betrokkenen in de gelegenheid stellen hun visie te geven op de
oorzaken van het faillissement.

01-12-2020
5

Curator correspondeert nog met de bestuurder van gefailleerde en derde(n).
Naar verw achting komt curator aanstaande verslagperiode tot een afronding
hiervan, w aarna curator een standpunt zal innemen over de oorzaak/oorzaken
van het faillissement.

01-03-2021
6

De aan curator verstrekte informatie geeft voor curator aanleiding om een
nader onderzoek in te stellen naar de oorzaak/oorzaken van het faillissement.

31-05-2021
7

Curator heeft de afgelopen verslagperiode nader gecorrespondeerd met de
bestuurder van gefailleerde.

30-11-2021
8

Curator heeft de afgelopen verslagperiode de rechtmatigheidsonderzoeken
afgerond. Curator correspondeert over de uitkomst van deze onderzoeken
met de rechter-commissaris.

13-06-2022
9

7.2 Depot jaarrekeningen
Vooralsnog onbekend.

05-12-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

05-12-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Dit punt zal w orden meegenomen in het gebruikelijke onderzoek in de
boekhouding en administratie.

05-12-2019
1

Verslag 3:
Gefailleerde is opgericht voor de invoering van de w etgeving w aarbij de
minimumkapitaaleis van € 18.000,-- terzake de stortingsplicht van aandelen is
afgeschaft. De rechtsvordering tot nakoming van de stortingsverplichting is
inmiddels echter verjaard.

04-06-2020
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

05-12-2019
1

Curator zal onderzoek doen naar eventueel onbehoorlijk bestuur.

Toelichting

01-03-2021
6

Verslag 6:
Curator heeft dit punt in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

05-12-2019
1

Vooralsnog is curator niet gestuit op feiten en omstandigheden die zouden
kunnen w ijzen op paulianeus handelen. Ook op dit punt dient echter nog
nader onderzoek te w orden verricht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Curator zal haar onderzoeken de komende verslagperiode aanvangen.

05-12-2019
1

Verslag 3:
Aankomende verslagperiode zet curator de onderzoeken zoals bedoeld in dit
hoofdstuk voort.

04-06-2020
3

Verslag 6:
Curator zet de onderzoeken zoals bedoeld in dit hoofdstuk, en met name de
correspondentie met de bestuurder van gefailleerde en derde(n) die betrokken
zijn, voort en verw acht aanstaande verslagperiode een standpunt in te nemen
over (de punten van) (on)rechtmatigheid zoals bedoeld in dit hoofdstuk.

01-03-2021
6

Curator stelt een nader onderzoek in naar de oorzaak/oorzaken van
onderhavig faillissement.

31-05-2021
7

Curator zet de aankomende verslagperiode de gebruikelijke
rechtmatigheidsonderzoeken voort.

30-11-2021
8

Curator heeft de rechtmatigheidsonderzoeken afgerond.

13-06-2022
9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

05-12-2019
1

Vooralsnog zijn er geen boedelvorderingen genoteerd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

05-12-2019
1

Vooralsnog zijn er geen preferente vorderingen genoteerd.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

05-12-2019
1

Vooralsnog zijn er geen preferente vorderingen genoteerd.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

05-12-2019
1

Vooralsnog zijn er geen preferente vorderingen genoteerd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

05-12-2019
1

Toelichting
Inmiddels heeft een crediteur een concurrente vordering ingediend bij curator.

3

04-03-2020
2

Toelichting
Verslag 2:
Tot op heden hebben drie crediteuren een vordering ingediend bij curator.

4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

31-05-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 6.540,71

05-12-2019
1

€ 119.924,77

04-03-2020
2

€ 119.924,77

31-05-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium kan curator nog geen mededeling doen met betrekking tot de
afw ikkeling.

05-12-2019
1

Verslag 3:
Vooralsnog niet bekend.

04-06-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Curator zal de gebruikelijke correspondentie met de crediteuren verrichten.

05-12-2019
1

Verslag 3:
In de komende verslagperiode zullen de gebruikelijke w erkzaamheden w orden
voortgezet.

04-06-2020
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

05-12-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

05-12-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

05-12-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

05-12-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op:

05-12-2019
1

het uitzoeken van de debiteurenportefeuille;
het aanvangen van de rechtmatigheidsonderzoeken;
het corresponderen met de crediteuren.
Verslag 2:
De komende verslagperiode richt curator zich met name op de
rechtmatigheidsonderzoeken.

04-03-2020
2

Verslag 3:
Curator richt zich komende verslagperiode op de volgende w erkzaamheden:

04-06-2020
3

onderzoek naar het bestaan van een inbare vordering van een debiteur,
zie paragraaf 4.1 van dit verslag;
voortzetting van de onderzoeken zoals bedoeld in hoofdstuk 7 van dit
verslag;
gebruikelijke correspondentie met crediteuren.
Verslag 4:
Komende verslagperiode richt curator zich op de volgende w erkzaamheden:
nader onderzoek naar het bestaan van een inbare vordering van een
debiteur, zie paragraaf 4.1 van dit verslag;

02-09-2020
4

voortzetting van de onderzoeken zoals bedoeld in hoofdstuk 7 van dit
verslag;
gebruikelijke correspondentie met crediteuren.
De komende verslagperiode richt curator zich op de inning van de vordering
van een debiteur en de rechtmatigheidsonderzoeken.

01-12-2020
5

Verslag 6:
Curator richt zich aanstaande verslagperiode op de volgende tw ee punten:

01-03-2021
6

het onderzoek naar de mogelijkheid tot inning van de vordering van een
debiteur zoals bedoeld in hoofdstuk vier van dit verslag;
de afronding van de rechtmatigheidsonderzoeken zoals bedoeld in
hoofdstuk zeven van dit verslag.
De komende verslagperiode tracht curator volledige duidelijkheid te krijgen ten
aanzien van de openstaande vordering, zoals gemeld in hoofdstuk 4 van dit
faillissementsverslag. Daarnaast zet curator de rechtmatigheidsonderzoeken
voort.

31-05-2021
7

De aankomende verslagperiode zal curator zich richten op de
rechtmatigheidsonderzoeken.

30-11-2021
8

De aankomende verslagperiode zal curator corresponderen met de rechtercommissaris over de uitkomst van de rechtmatigheidsonderzoeken. Nadien
zal curator een standpunt innemen over de verdere afw ikkeling van
onderhavig faillissement.

13-06-2022
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog onduidelijk w anneer en op w elke w ijze curator dit
faillissement zal afw ikkelen.

05-12-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
13-12-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

13-06-2022
9

