Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak
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F.05/20/53
NL:TZ:0000130920:F002
11-02-2020

R-C
Curator

mr. M.J.C. van Leeuwen
mr P. Trip

Algemene gegevens
Naam onderneming
Broer Brood en Banketbakkerij B.V.

19-03-2020
1

Gegevens onderneming
Broer Brood-en Banketbakkerij B.V.
Schubertlaan 6
7333 CV Apeldoorn
KvK: 08818215

19-03-2020
1

Activiteiten onderneming
Vervaardiging van brood en vers banketbakkersw erk. De productie en verkoop
van brood en banket en andere bakkersproducten, en alles dat daarmee
samenhangt of daaruit voortvloeit.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 109.914,00

€ 14.985,00

€ 453.710,00

2018

€ 119.205,00

€ 32.965,00

€ 312.157,00

2020

€ 1.937,00

€ 1.937,00

€ 454.242,00

Toelichting financiële gegevens

19-03-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft diverse administratie ontvangen van mevrouw Van Essen
(middellijk) bestuurder van Broer. Dit bleek alleen te gaan om administratie van
Bakkerij Breden. De curator heeft navraag gedaan naar de cijfers van Broer en
verw acht die op korte termijn ook te zullen ontvangen. Zij zal daarover in een
volgend verslag rapporteren.

19-03-2020
1

De cijfers zoals die hierboven staan vermeld zijn de cijfers zoals die zijn
afgeleid uit Exact. Hierop is geen controle en/of correctie uitgevoerd. In 2018
en 2019 is een verlies gemaakt.

19-06-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

19-03-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

19-03-2020
1

€ 2.117,50

19-06-2020
2

Toelichting
Het aanw ezige boedelsaldo is afkomstig van de betaling van de activa.
€ 295,86

Verslagperiode

21-12-2020
4

Verslagperiode
van
11-2-2020

19-03-2020
1

t/m
19-3-2020
van
20-3-2020

19-06-2020
2

t/m
18-6-2020
van
19-6-2020

30-09-2020
3

t/m
30-9-2020
van
1-10-2020

21-12-2020
4

t/m
21-12-2020
van
22-12-2020

07-04-2021
5

t/m
7-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

21 uur 0 min

2

19 uur 18 min

3

3 uur 24 min

4

13 uur 36 min

5

11 uur 24 min

totaal

68 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zich met name bezig
gehouden met het verkopen en opleveren van de locatie w aar Bakkerij Broer in
gevestigd w as. Voor het overige zijn de w erkzaamheden gericht gew eest op
de te doen gebruikelijke w erkzaamheden in een faillissement, het
beantw oorden van vragen van crediteuren en bevestiging van hun
vorderingen.

19-06-2020
2

De afgelopen verslagperiode zijn de w erkzaamheden van de curator in dit
faillissement beperkt gebleven. De aanw ezige activa w aren al verkocht en het
pand is opgeleverd. De vordering van de verhuurder is ingediend. De curator
heeft in haar vorige verslag al aangegeven dat er nog w at vragen w aren naar
aanleiding van de eerste quick scan in de administratie. Deze hangen ook
samen met de uitkomst van de quick scan in het faillissement van Bakkerij
Breden. Door diverse omstandigheden heeft die quick scan vertraging
opgelopen. De curator verw acht hier de komende verslagperiode meer
duidelijkheid over te zullen krijgen. Afhankelijk van die uitkomst zal de curator
nog nadere stappen zetten of dit faillissement voordragen voor opheffing.

30-09-2020
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De bevindingen uit de quick scan zijn gedeeld met beide bestuurders van
Bakkerij Broer. Omdat er geen jaarrekeningen zijn opgesteld en ook geen
deponeringen hebben plaats gevonden, is er sprake van een onw eerlegbaar
vermoeden van onbehoorlijke taakvervulling. Het bew ijsvermoeden tussen de
onbehoorlijke taakvervulling en het faillissement kan uiteraard nog w eerlegd
w orden en ook de verhaalsmogelijkheden spelen bij een eventueel vervolg
een rol. De curator is hierover nog in overleg met beide (indirect) bestuurders.
Zij verw acht dat in de komende verslagperiode duidelijk zal w orden of en zo ja,
w elke actie in deze nog ondernomen moet w orden.

21-12-2020
4

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator contact gehad met beide
bestuurders over het ontbreken van (gedeponeerde) jaarrekeningen. Ook
heeft zij hierover contact gehad met haar collega die de quick scan in de
administratie heeft gedaan. Uit die diverse overleggen is de curator gebleken
dat het ontbreken van (gedeponeerde) jaarrekeningen niet als voornaamste
oorzaak van het faillissement is te duiden. Er w as sprake van onfortuinlijke
persoonlijke omstandigheden (o.a. een scheiding) en het onvoldoende
aandacht kunnen geven aan zow el Bakkerij Broer, als Bakkerij Breden (zie
ook verslag mw . Van Essen). Daarbij komt dat een eventuele vordering uit
hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid alleen opportuun zou zijn als er
verhaalsmogelijkheden zijn. Voor mevrouw Van Essen geldt dat die er niet
zijn, zij is immers privé failliet en ook de heer Breden ontbreekt het aan
verhaalsmogelijkheden. De curator acht het ondernemen van verdere acties
dus niet opportuun.

07-04-2021
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Overigens heeft de curator in dit faillissement geen w erkzaamheden meer te
verrichten, zodat zij dit faillissement voordraagt voor opheffing w egens
gebrek aan baten. Voor zover er nog ontw ikkelingen zijn, zal daarop
hieronder bij de diverse onderdelen nog nader w orden in gegaan.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
Bakkerij Breden Holding B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van Broer
Brood-en Banketbakkerij B.V. Van die eerstgenoemde vennootschap zijn Van
Essen Beheer B.V. en Breden Beheer B.V. op hun beurt bestuurder en
aandeelhouder. Mevrouw G.B.H. van Essen is enig aandeelhouder en
bestuurder van Van Essen Beheer B.V. en de heer L.A. Breden is enig
aandeelhouder en bestuurder van Breden Beheer B.V. Laatstgenoemde
natuurlijke personen w aren tot 1 september 2019 vennoten van Bakkerij
Breden v.o.f.

19-03-2020
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1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend gew orden met door of namens curanda aanhangig
gemaakte procedures.

19-03-2020
1

1.3 Verzekeringen
De activiteiten van curanda lagen al stil ten tijde van het uitspreken van het
faillissement. De curator heeft aangegeven geen belang te hebben bij
voortzetting van de verzekeringen die de activiteiten van curanda betreffen.

19-03-2020
1

1.4 Huur
Curanda huurde de locatie aan het Schubertplein in Apeldoorn. De verhuurder
w as ook de voormalig eigenaar van de bakkerij. Er zijn afspraken gemaakt
over de koopprijs voor de bakkerij en de verhuurder heeft een pandrecht op
de inventaris.

19-03-2020
1

De curator heeft meermaals met de verhuurder gesproken over de in de
bakkerij(w inkel) aanw ezige inventaris. Zij heeft uitgelegd dat het pandrecht,
nog los van het gegeven dat de verw achte opbrengst van die inventaris zeer
beperkt w as, niet zou leiden tot enige betaling, nu de inventaris bodemzaken
betrof en de w aarde daarvan (via de boedel) aan de fiscus toe zou komen. De
verhuurder is nog gevraagd of hij belang had bij die inventaris, maar dat w as
niet het geval. De inventaris is dan ook verkocht (zie hieronder bij activa) en de
w inkel is leeg opgeleverd voor de datum dat de huurovereenkomst door de
curator w as opgezegd.

19-06-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Op dinsdag 11 februari 2020 is het faillissement uitgesproken van Bakkerij
Broer Brood-en Banketbakkerij gevestigd aan het Schubertplein 6 te
Apeldoorn. Op diezelfde dag is ook het faillissement uitgesproken van
mevrouw G.B.H. van Essen h.o.d.n. De Bakkerij W enum-W iesel, lokaal beter
bekend als Bakkerij Breden, gevestigd te (7345 AD) W enum W iesel aan de
Zw olsew eg 393. Voor de ontw ikkelingen in dat faillissement verw ijst de
curator naar het daarop betrekking hebbende faillissementsverslag.

19-03-2020
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De curator had begrepen dat de activiteiten van Bakkerij Broer al stil lagen. Zij
is op de dag van het faillissement w el naar Bakkerij Breden gegaan om daar te
spreken met mevrouw Van Essen, ook (middellijk) bestuurder van Bakkerij
Broer. Voor zover het Bakkerij Broer betreft heeft mevrouw Van Essen het
volgende aangegeven.
In 2018 hebben mevrouw Van Essen en de heer Breden besloten Bakkerij
Broer over te nemen. De vorige eigenaar w ilde het graag verkopen en zij
zagen w el toegevoegde w aarde in het overnemen van die bakkerij. Vanaf het
moment van de overname hebben mevrouw Van Essen en de heer Breden,
mede door privé omstandigheden, niet de gelegenheid gehad om ook echt hun
volle aandacht aan Bakkerij Broer te geven. Bovendien w as de bakkerij van
Bakkerij Broer behoorlijk verouderd. Op enig moment w erd het voor mevrouw
Van Essen duidelijk dat zij niet op beide locaties brood kon blijven bakken en
de w inkel kon organiseren. Dit had mede te maken met personele problemen
(zieken, niet kunnen vervullen van vacatures, tekort aan (banket)bakkers). Zij
heeft toen besloten om de bakkerij van Broer niet meer te gebruiken en alles
vanuit W enum W iesel te gaan maken en aan Bakkerij broer te gaan leveren.
Zij zag langzaamaan de w inkel ook door haar vingers glippen en had niet meer
de (financiële) middelen en/of mogelijkheden om daar w at aan te doen. Zij w as
niet meer in staat om (o.a.) haar w erknemers te betalen en die hebben zich
uiteindelijk dan ook genoodzaakt gezien het faillissement aan te vragen.
In de afgelopen verslagperiode is de curator niet gebleken van andere feiten
of omstandigheden dan die zij al in het eerste verslag had vermeld ten aanzien
van de oorzaak van het faillissement. Mogelijk dat het boekenonderzoek nog
een ander inzicht geeft. De curator zal daarover, indien aan de orde, in een
volgend verslag rapporteren.

19-06-2020
2

Zoals hiervoor bij de toelichting bij het aantal bestede uren al is aangegeven
is de curator niet gebleken van andere oorzaken dan die zij eerder al heeft
genoemd. Het gegeven dat een gedeponeerde jaarrekening ontbreekt is niet
de voornaamste oorzaak van het faillissement.

07-04-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

19-03-2020
1

Toelichting
Er w aren op het moment van het faillissement nog drie w erknemers bij Bakkerij
Broer in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
De curator w eet niet exact hoeveel w erknemers er in het jaar voorafgaand aan
het faillissement in dienst w aren. Zij verw acht dat dat er in ieder geval een
paar meer w aren, omdat de bakkers die ten tijde van het faillissement in
dienst w aren van Bakkerij Breden voorheen voor Bakkerij Broer w erkten.

19-03-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

12-2-2020

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft de w erknemers van Bakkerij Broer schriftelijk ontslag
aangezegd en hen uitgenodigd voor de personeelsbijeenkomst met het UW V
bij haar op kantoor. Er w as geen aanleiding of noodzaak die w erknemers
eerder bij elkaar te roepen, nu de activiteiten al enige tijd stil lagen en het ging
om een relatief beperkt aantal w erknemers. Ter gelegenheid van de
personeelsbijeenkomst met het UW V, w aar de benodigde handelingen zijn
verricht voor het in in w erking stellen van de loongarantieregeling, heeft zij
een toelichting gegeven op de gevolgen van het faillissement voor de
w erknemers en de stand van zaken in het faillissement tot dan toe. Zij heeft
bij de ontslagbrief ook een brochure gevoegd over de gevolgen van het
faillissement.

19-03-2020
1

In de afgelopen verslagperiode zijn de w erkzaamheden op het onderdeel
personeel beperkt gebleven tot het beantw oorden van diverse vragen en
reageren op post aangaande w erknemers (bijv. van het pensioenfonds). De
curator verw acht dat haar w erkzaamheden op dit onderdeel afgerond zijn.

19-06-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
Curanda had geen onroerende zaken in eigendom.

19-03-2020
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

19-03-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bakkerij en w inkelinventaris

€ 1.750,00

totaal

€ 1.750,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Curanda beschikt over een (enigszins verouderde) bakkerij-en
w inkelinventaris.

19-03-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Zow el de bakkerij,- als de w inkelinventaris betreffen bodemzaken ex artikel 22
lid 3 IW 1990. Gelet
op de hoogte van de fiscale schuld en de verw achte opbrengst zal over w ie de
opbrengst toekomt niet gediscussieerd hoeven te w orden met een eventueel
zekerheidsgerechtigde. De opbrengst komt via de boedel aan de fiscus toe. De
fiscus had voor datum faillissement al bodembeslag gelegd.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

19-03-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft NTAB de inventaris laten taxeren en een taxatierapport
ontvangen. Nu een doorstart en/of voortzetting van een bakkerij op die locatie
niet w aarschijnlijk is en ook de eigenaar van de locatie heeft aangegeven geen
interesse te hebben in het overnemen van die activa, verw acht de curator dat
uiteindelijk een veiling georganiseerd zal moeten w orden, dan w el dat er een
opkoper gevraagd zal w orden om alles in één keer op te kopen en mee te
nemen. De verhuurder had een pandrecht op de inventaris, maar gelet op
bovenvermeld bodemvoorrecht zal dat de verhuurder niet baten.

19-03-2020
1

Zoals in het vorige verslag aangegeven bevond zich in de w inkel aan het
Schubertplein in Apeldoorn nog een behoorlijk verouderde bakkerij-en
w inkelinventaris. NTAB heeft in opdracht van de bank e.e.a. laten taxeren en
een liquidatiew aarde afgegeven van € 3.350,=. De curator heeft gezocht naar
kopers voor de bakkerij en w inkel, maar deze zijn niet gevonden en hebben
zich ook niet uit zichzelf gemeld. De eigenaar van het pand, die ook een
pandrecht had op voornoemde inventaris (w iens pandrecht van geen w aarde
is, nu de fiscale vordering aanzienlijk hoger is dan de w aarde van de met name
bodemzaken), is nog gevraagd of hij interesse had in overname. Ook hij heeft
aangegeven dat niet te hebben en aangedrongen op een conform
huurovereenkomst overeengekomen bezemschone, casco oplevering per einde
huurovereenkomst (t.w . uiterlijk 21 mei 2020).

19-06-2020
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Bij het uitblijven van geïnteresseerden voor een overname van de w inkel en
bakkerij als zodanig, heeft de curator een tiental bij haar kantoor bekende
opkopers aangeschreven en verzocht een bieding uit te brengen. Uiteindelijk
hebben slechts tw ee partijen een bieding uitgebracht. De ene bieding bedroeg
€ 10.750,= excl. BTW , maar bleek niet alleen betrekking te hebben op de
inventaris van Bakkerij Broer, maar ook betrekking te hebben op de inventaris
van de eenmanszaak van Bakkerij Breden. De andere bieding bedroeg €
1.750,=, exclusief BTW , w aarbij ook voor de genoemde datum van 21 mei a.s.
bezemschoon opgeleverd zou w orden. Omdat zich op de locatie diverse grote
ovens bevonden die allemaal gedemonteerd zouden moeten w orden en veelal
als schroot afgevoerd, heeft de curator verzocht om toestemming om de
inventaris voor genoemd bedrag en onder de voorw aarde dat een en ander
tijdig bezemschoon opgeleverd zou w orden te verkopen voor genoemd
bedrag. Uiteindelijk is de locatie voor de gestelde termijn keurig opgeleverd.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Nu de w erkzaamheden al enige tijd stil lagen, w as van voorraden geen sprake
meer.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa

19-03-2020
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Toelichting andere activa
De curator is niet gebleken van andere activa van curanda.

19-03-2020
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3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator heeft van mevrouw Van Essen een debiteurenlijst ontvangen.
Onduidelijk is of hier nog een overlap in zit met debiteuren van Bakkerij
Breden. Zij zal haar collega Chris van de Krats vragen dit uit te zoeken en
hierover zonodig in een volgend verslag rapporteren.

19-03-2020
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Zoals hierboven onder 4.1 aangegeven zal onderzocht w orden of er sprake is
van een overlap van debiteuren tussen Bakkerij Breden en Bakkerij Broer. De
curator heeft begrepen dat ter aflossing van de koopprijs voor de w inkel ook
debiteuren aan de oud eigenaar van Bakkerij Broer hun betalingen deden. De
oud eigenaar c.q. verhuurder had ook een pandrecht op de vorderingen van
curanda.

19-03-2020
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Het overzicht van debiteuren dient nog bijgew erkt te w orden. Hierover zal in
een volgend verslag w orden gerapporteerd.

19-06-2020
2

De debiteurenlijst zoals de curator die heeft ontvangen van mevrouw Van
Essen betrof debiteuren van Bakkerij Breden. De leveringen vonden plaats via
Bakkerij Breden, nu de bakkersactiviteiten van curanda al enige tijd stil lagen
en zij feitelijk alleen verkooppunt w aren. Curanda stond als zodanig voor de
door Bakkerij Breden geleverde goederen ook op deze debiteurenlijst. De
curator heeft op dit onderdeel dan ook geen w erkzaamheden meer te
verrichten.

30-09-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Curanda hield w el een bankrekening aan bij ING, maar van een saldo of van
een vordering van ING w as geen sprake.

19-03-2020
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5.2 Leasecontracten
De curator is niet gebleken van leasecontracten.

19-03-2020
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5.3 Beschrijving zekerheden
De oud eigenaar en verhuurder van curanda had een rechtsgeldig pandrecht
gevestigd op de inventaris en vorderingen. Gelet op het bodemvoorrecht van
de fiscus verw acht de curator niet dat de oud eigenaar c.q. verhuurder uit
hoofde van de verkoop van de inventaris nog enig bedrag toekomt. Zij heeft
nog in onderzoek in hoeverre debiteuren aan de oud eigenaar c.q. verhuurder
verpand w aren.

19-03-2020
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Van een verpanding van debiteuren aan de oud eigenaar c.q. verhuurder blijkt
geen sprake te zijn.

19-06-2020
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5.4 Separatistenpositie
Zie hierboven onder 5.3

19-03-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator is niet gebleken van crediteuren met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud.

19-03-2020
1

5.6 Retentierechten
De curator is niet gebleken van crediteuren met een beroep op een
retentierecht.

19-03-2020
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5.7 Reclamerechten
De curator is niet gebleken van crediteuren met een beroep op een
reclamerecht.

19-03-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Betaling van een boedelbijdrage lijkt niet aan de orde. In ieder geval niet voor
de inventaris, maar de curator verw acht ook niet voor de inning van
debiteuren.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

19-03-2020
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator onderhoudt contact met de gemachtigde van de oud-eigenaar cq.
verhuurder over zijn zekerheden en de w ijze van verkoop van de inventaris
c.q. oplevering van de locatie.

19-03-2020
1

De oud eigenaar c.q. verhuurder had geen interesse in overname van de
activa. De opbrengst komt via de boedel aan de fiscus toe, w iens vordering
hoger is dan de gerealiseerde opbrengst. De gevestigde zekerheden treffen
aldus 'geen doel'.

19-06-2020
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De activiteiten van de onderneming lagen al stil ten tijde van het uitspreken
van het faillissement zodat van een voortzetting geen sprake w as.

19-03-2020
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Van een doorstart zal geen sprake (zijn).

19-03-2020
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator is nog in afw achting van de cijfers van curanda.

19-03-2020

1

7.2 Depot jaarrekeningen
De curator is niet bekend of de jaarrekeningen zijn gedeponeerd.

19-03-2020
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Er zijn geen jaarrekeningen opgesteld of gedeponeerd.

21-12-2020
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van de onderneming verw acht de curator dat een
goedkeurende verklaring niet nodig zal zijn.

19-03-2020
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hieraan is voldaan.

19-03-2020
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In dit stadium kan de curator nog geen uitspraken doen over onbehoorlijk
bestuur. Zij verw acht hier na ontvangst van en bestudering van de cijfers en
een reactie over het deponeren van de jaarrekening in een volgend verslag te
zullen rapporteren.

Toelichting
Het niet tijdig deponeren van de jaarrekening leidt tot onw eerlegbaar
bew ijsvermoeden van onbehoorlijke taakvervulling, maar het bew ijsvermoeden
tussen de onbehoorlijke taakvervulling en het faillissement kan w eerlegd
w orden. De curator is hierover nog in overleg met de bestuurders van curanda,
w aarbij ook verhaalsmogelijkheden een rol spelen.
Nee
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator contact gehad met beide
bestuurders over het ontbreken van (gedeponeerde) jaarrekeningen. Ook
heeft zij hierover contact gehad met haar collega die de quick scan in de
administratie heeft gedaan. Uit die diverse overleggen is de curator gebleken
dat het ontbreken van (gedeponeerde) jaarrekeningen niet als voornaamste
oorzaak van het faillissement is te duiden. Er w as sprake van onfortuinlijke
persoonlijke omstandigheden (o.a. een scheiding) en het onvoldoende
aandacht kunnen geven aan zow el Bakkerij Broer, als Bakkerij Breden (zie
ook verslag mw . Van Essen). Daarbij komt dat een eventuele vordering uit
hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid alleen opportuun zou zijn als er
verhaalsmogelijkheden zijn. Voor mevrouw Van Essen geldt dat die er niet
zijn, zij is immers privé failliet en ook de heer Breden ontbreekt het aan
verhaalsmogelijkheden. De curator acht het ondernemen van verdere acties
dus ook overigens niet opportuun.

19-03-2020
1

21-12-2020
4

07-04-2021
5

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

19-03-2020
1

Toelichting
De curator kan nog geen uitspraken doen over paulianeus handelen in dit
stadium van het faillissement. Zij heeft overigens nog geen aanw ijzingen dat
daarvan sprake is (gew eest).
Nee

07-04-2021
5

Toelichting
De curator heeft geen aanw ijzingen aangetroffen die duiden op paulianeus
handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator kan nog geen uitspraken doen over de rechtmatigheid.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

19-03-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal een quick scan (laten) doen in de administratie zodra zij die
heeft ontvangen.

19-03-2020
1

In de afgelopen verslagperiode heeft een quick scan plaats gevonden in de
administratie. Op het eerste gezicht ziet deze er netjes en bij gew erkt uit. Er is
nog w el een aantal vragen dat de curator met de bestuurder zal bespreken.
Hierover zal zonodig in een volgend verslag w orden gerapporteerd.

19-06-2020
2

Zoals in het vorige verslag is aangegeven zag de administratie er netjes en
bijgew erkt uit. Er w as nog een aantal vragen w elke (mede) samenhingen met
diverse rekening-courant verhoudingen ook met Bakkerij Breden. De quick scan
in de administratie van die onderneming is door omstandigheden nog niet
afgerond. De curator verw acht dat dat de komende verslagperiode zijn beslag
zal krijgen, w aarna een vervolg bepaald kan w orden. Daarbij zal ook de vraag
gesteld w orden of het opportuun is om, in geval van bevindingen die tot
nadere actie nopen, nadere actie te ondernemen, rekening houdend met de
verhaalsmogelijkheden.

30-09-2020
3

De administratie van curanda leek in eerste instantie netjes en bijgew erkt,
maar bij nadere bestudering is gebleken dat de administraties van curanda en
van de v.o.f., later eenmanszaak Bakkerij Breden, w el door elkaar heen liepen.
De resultaten van curanda w aren onvoldoende, maar vanuit Bakkerij Breden
w erden bepaalde tekorten aangevuld. Het ziet er naar uit dat de financiële
afw ikkeling van curanda via Bakkerij Breden liep. Daarbij lijkt de administratie
niet volledig bijgew erkt, omdat er toch nog w el verschillen zaten tussen de
verschillende tussenrekeningen (pin-en kruisposten). De curator heeft om een
toelichting gevraagd en verw acht die de komende verslagperiode te zullen
krijgen.

21-12-2020
4

Zoals in het vorige verslag al w as, liepen de administraties van curanda en
van de v.o.f., later eenmanszaak Breden w el door elkaar heen. Er w erd
gebruik gemaakt van één bankrekening, w aarbij per boeking w el w erd
aangegeven voor w elke onderneming het ging, maar tussenrekeningen
w erden niet altijd op elkaar afgestemd, w aardoor het op onderdelen niet
duidelijk te onderscheiden w as w at voor w elke onderneming w as. Een nader
overleg over die administratie en een scan van de cijfers van curanda laten
zien dat de onderneming vanaf het moment van de overname niet
w instgevend is gew eest. In die zin w as de keuze om alle brood in/bij Bakkerij
Breden te gaan bakken begrijpelijk en verstandig. Toch heeft dit uiteindelijk
niet meer mogen baten en w as een faillissement onafw endbaar. De curator
heeft geen aanw ijzingen aangetroffen dat er sprake is gew eest van
onrechtmatig handelen en/of bevoordeling van de bestuurders en/of andere
derden. Zij beschouw t haar w erkzaamheden op dit onderdeel dan ook als
afgerond.

07-04-2021
5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Bij de curator zijn nog geen boedelvorderingen ingediend. De huur over de
opzegtermijn zal in ieder geval w el een boedelvordering zijn.
€ 6.396,43

19-03-2020
1

19-06-2020
2

Toelichting
Het UW V heeft inmiddels haar boedelvordering bij de curator ingediend. De
curator heeft de exacte boedelvordering nog bij de verhuurder opgevraagd. Er
is een ontruimingsvonnis gew ezen met een gebruiksvergoeding van € 1.500,=
per maand vanaf 1 september 2019. Zij verw acht dat de boedelvordering van
de verhuurder de komende verslagperiode nog bij haar zal w orden ingediend.
€ 10.896,43

30-09-2020
3

Toelichting
De verhuurder heeft zijn boedelvordering inmiddels ook bij de curator
ingediend.
€ 11.701,04

21-12-2020
4

Toelichting
De vordering van het UW V is iets aangepast.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 35.035,00

19-03-2020
1

Toelichting
De fiscus heeft voor voornoemd bedrag een vordering ingediend. Zij heeft voor
datum faillissement ook al bodembeslag gelegd.
€ 44.183,00

19-06-2020
2

€ 44.332,00

07-04-2021
5

Toelichting
Dit is nog (heel) beperkt toegenomen ten opzichte van het vorige verslag. De
curator verw acht hier op dit moment geen w ijzigingen meer in te zullen
ontvangen.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Door het UW V is nog geen vordering ingediend. Nu er w erknemers in dienst
w aren, verw acht de curator w el dat er nog een vordering ingediend zal
w orden.
€ 8.403,32

8.4 Andere pref. crediteuren

19-03-2020
1

19-06-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
De aanvrager van het faillissement heeft een p.m. vordering ingediend voor de
kosten van de aanvraag.
€ 1.415,39

19-03-2020
1

19-06-2020
2

Toelichting
Dit is de vordering ter zake de aanvraag van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

19-03-2020
1

Toelichting
Er hebben zich zes concurrente crediteuren bij de curator gemeld.
8

30-09-2020
3

Toelichting
Er hebben zich acht concurrente crediteuren bij de curator gemeld. In het
vorige verslag w as dat ook al het geval, maar w as dit aantal op dit punt nog
niet aangepast.
9

21-12-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 32.035,28

19-03-2020
1

€ 32.636,82

19-06-2020
2

€ 31.982,21

21-12-2020
4

Toelichting
De vordering van de verhuurder is nog iets aangepast.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator verw acht dat dit faillissement zal w orden opgeheven w egens
gebrek aan baten.

19-03-2020
1

De curator draagt dit faillissement voor voor opheffing w egens gebrek aan
baten.

07-04-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De w erkzaamheden hebben bestaan uit het aanschrijven van crediteuren. Het
aantal crediteuren is beperkt.

19-03-2020
1

De curator verw acht dat zich geen nieuw e crediteuren meer bij haar zullen
melden. Zij ontvangt nog maar zeer beperkt post en beschouw t haar
w erkzaamheden op dit onderdeel dan ook als afgerond.

30-09-2020
3

Zoals blijkt uit het bovenstaande is de ingediende crediteurenlast maar heel
beperkt gew ijzigd ten opzichte van het vorige verslag. De curator verw acht
dan ook dat alle crediteuren zich bij haar hebben gemeld en beschouw t haar
w erkzaamheden als afgerond.

07-04-2021
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
De curator is niet gebleken van door of jegens curanda aanhangig gemaakte
procedures.

19-03-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator verw acht zich de komende verslagperiode bezig te zullen houden
met:
- Het verkrijgen van en doen van nader onderzoek in de administratie;
- Het verkopen van de aanw ezige bedrijfsinventaris;
- Het opleveren van de door curanda gehuurde locatie;
- Het verkrijgen van duidelijkheid over een eventuele debiteurenportefeuille;

19-03-2020
1

De curator zal de komende verslagperiode:
- Nader onderzoek doen in de administratie naar aanleiding van de eerste
quick scan;
- Het verkrijgen van duidelijkheid over de hoogte van de boedelvordering van
de verhuurder;
- Het inzichtelijk maken van de debiteurenportefeuille en 'verdeling' tussen
Bakkerij Broer en Bakkerij Breden;

19-06-2020
2

De curator zal de komende verslagperiode de uitkomst van de quick scan in de
administratie van Bakkerij Breden en beoordelen of en zo ja, w elke
vervolgstappen opportuun zijn. Hierbij zal ook gekeken w orden naar
verhaalsmogelijkheden. Zijn stappen niet nodig en/of niet opportuun, dan
verw acht zij dat dit faillissement opgeheven zal w orden w egens gebrek aan
baten.

30-09-2020
3

De curator is nog in afw achting van de reactie van de bestuurder(s) op de
quick scan en het onw eerlegbaar rechtsvermoeden van onbehoorlijk bestuur.

21-12-2020
4

Zoals in het verslag hierboven bij onderdeel 7 al is aangegeven ziet de
curator geen aanleiding verdere actie te ondernemen ten aanzien van
eventueel onbehoorlijk bestuur. Gelet op het tijdsverloop, de bekendheid met
het faillissement en de niet tot nauw elijks nog binnenkomende post gaat de
curator er van uit dat alle schuldeisers zich hebben gemeld. Zoals ook
overigens blijkt uit het bovenstaande en de eerdere verslagen kunnen de
door de curator te verrichten w erkzaamheden met betrekking tot de
afw ikkeling van de boedel dan ook als beëindigd w orden beschouw d. Er is
geen actief meer aanw ezig dat nog ten gelde gemaakt kan w orden en de
verw achting is niet dat er nog extra actief zal binnenkomen.

07-04-2021
5

Verzoek opheffing w egens gebrek aan baten
Nu de boedelvorderingen hoger zijn dan het boedelsaldo verzoekt de curator
uw rechtbank dit faillissement voor te dragen voor opheffing w egens gebrek
aan baten.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator kan nog niet exact inschatten w at de termijn van afw ikkeling van dit
faillissement zal zijn.

19-03-2020
1

Zoals hierboven onder 10.1 aangegeven verw acht de curator de komende
verslagperiode duidelijkheid te krijgen over de uitkomst van de quick scan en
het al dan niet zetten van vervolgstappen.

30-09-2020
3

Nu is verzocht om opheffing van dit faillissement w egens gebrek aan baten
verw acht de curator dat dit faillissement binnen afzienbare termijn
afgew ikkeld zal zijn.

07-04-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Vergelijk hierboven 10.1

19-03-2020
1

In het verslag hierboven is bij diverse onderdelen nog aangegeven w elke
w erkzaamheden zijn verricht. Dit betrof met name overleg over de
administratie. De curator heeft geen w erkzaamheden meer te verrichten en
beschouw t dit verslag als haar eindverslag.

07-04-2021
5

Bijlagen
Bijlagen

