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4
03-11-2020
F.09/19/356
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R-C
Curator

mr. W.J. Don
mr L. Martens

Algemene gegevens
Naam onderneming
Croissanterie Aad de Groot B.V.

07-11-2019
1

Gegevens onderneming
Adres:
Minervaw eg 12
2624 BZ Delft

07-11-2019
1

KvK: 27242168
Oprichtingsdatum: 21 augustus 1997
Hierna ook: "gefailleerde"

Activiteiten onderneming
De vennootschap exploiteerde een bakkersw inkel aan de Minervaw eg 12 in
Delft.

Financiële gegevens

07-11-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 439.613,96

€ -6.877,21

€ 77.386,22

2017

€ 413.118,28

€ -14.340,98

€ 76.622,71

2018

€ 298.341,04

€ 0,00

€ 87.672,01

2019

€ 77.606,08

€ -11.719,73

€ 115.172,06

Toelichting financiële gegevens
Deze financiële gegevens zijn ontleend aan de boekhouding van gefailleerde.

07-11-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

07-11-2019
1

Boedelsaldo
€ 5.532,92

07-11-2019
1

€ 16.165,43

07-02-2020
2

€ 16.860,73

06-05-2020
3

€ 19.476,85

03-11-2020
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
15-10-2019

07-11-2019
1

t/m
4-11-2019
van
5-11-2019

07-02-2020
2

t/m
3-2-2020
van
4-2-2020

06-05-2020
3

t/m
3-5-2020
van
4-5-2020

03-11-2020
4

t/m
2-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

36 uur 30 min

2

36 uur 0 min

3

16 uur 12 min

4

7 uur 48 min

totaal

96 uur 30 min

Toelichting bestede uren
Inventarisatie, bespreking bestuurders/bedrijfsleider, bezoek locatie, contract
verhuurder, benaderen geïnteresseerde partijen voor doorstart,
correspondentie crediteuren.

07-11-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel w aren op datum
faillissement de heren A. Maissa en B. Yahyaoui vanaf 4 april 2018 de
bestuurders van gefailleerde. Beiden zijn tevens aandeelhouders.
De broer van A. Maissa, de heer O. Maissa, w as de bedrijfsleider van

07-11-2019
1

gefailleerde. Hij stond in de w inkel voor de verkoop, deed de inkoop en
verzorgde de administratie van gefailleerde.
Tot 4 april 2018 w as de heer Rensman enig aandeelhouder en bestuurder van
gefailleerde.

1.2 Lopende procedures
Ten tijde van de faillietverklaring w aren er geen lopende gerechtelijke
procedures.

07-11-2019
1

1.3 Verzekeringen
Ten tijde van faillietverklaring w aren er vier lopende verzekeringen ter zake de
volgende schade/aansprakelijkheden:
1. Bedrijfsschade
2. Inhoud (o.a. goederen en inventaris)
3. Bedrijfsaansprakelijkheid
4. Autoverzekering

07-11-2019
1

Alle verzekeringen zijn met ingang van 17 oktober 2019 beëindigd. De curator
is in afw achting van de premierestitutie.
De premierestitutie inzake de verzekeringen ad € 157,81 is ontvangen op de
boedelrekening.

07-02-2020
2

1.4 Huur
De bedrijfsruimte aan de Minervaw eg 12 te Delft w ordt door gefailleerde
gehuurd. De curator heeft deze huurovereenkomst op grond van artikel 39
Faillissementsw et opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van drie
maanden. De curator heeft in het kader van de verkoop van de activa aan de
verhuurder met de verhuurder afgesproken dat zij afstand doet van haar
boedelvordering (zie hoofdstuk 3 hierna). De curator heeft de bedrijfsruimte
opgeleverd.

07-11-2019
1

Op verzoek van de curator heeft de verhuurder na aftrek van haar vordering
een deel van de w aarborgsom gerestitueerd. Een bedrag van € 695,30 is
ontvangen op de boedelrekening.

06-05-2020
3

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bedrijfsleider liggen de oorzaken van het faillissement in dalende
omzet door het verlies van vaste klanten en concurrentie in de nabije
omgeving van supermarkten.

07-11-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

07-11-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

07-11-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

17-10-2019

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg en correspondentie met UW V en w erknemers. Gesprek met
w erknemers op locatie. Machtiging rechter-commissaris.

07-11-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Controle kadaster.

07-11-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

07-11-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsinventaris

€ 3.630,00

totaal

€ 3.630,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft de bedrijfsinventaris (inclusief beperkte voorraad) verkocht
aan de verhuurder voor een bedrag van€ 3.630,00 incl. btw w aarbij de
verhuurder afstand heeft gedaan van haar boedelvordering. De
verkoopopbrengst is inmiddels ontvangen op de boedelrekening en de sleutels
zijn op 1 november 2019 door de curator aan de verhuurder toegezonden.

07-11-2019
1

Daarnaast w as gefailleerde tot 31 juli 2019 eigenaar van een auto. De
verzekering daarvoor w as ten tijde van faillietverklaring nog niet geroyeerd.
Het vrijw aringsbew ijs van de auto is ontvangen en de autoverzekering is
beëindigd.

07-02-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van belang, gezien het feit dat de bodemzaken niet zijn verpand.

07-11-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Beperkte (bederfelijke voorraad) en
onderhanden w erk
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er w as een zeer beperkte (bederfelijke) voorraad in de w inkel. Dagelijks w erd
er verse w aren ingekocht voor de verkoop.

07-11-2019
1

Gelet op de aard van de activiteiten van gefailleerde, w as er nagenoeg geen
sprake van onderhanden w erk. W el w aren er een aantal klanten met vaste
w ekelijkse bestellingen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

3.8 Andere activa

07-11-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting andere activa
Geen.

07-11-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving
Debiteurenportefeuille voor
faillissementsdatum
Onderhanden w erk (boedelfacturen)

Omvang
€ 6.834,74

€ 6.035,72

€ 252,46

€ 252,46

Restituties Beko Groothandel
Aandeelhouders
totaal

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 5.190,85
€ 4.500,00

€ 2.685,50

€ 11.587,20

€ 14.164,53

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Ter zake pre faillissementsdebiteuren is in totaal een bedrag van € 1.682,10
ontvangen op de rekening van gefailleerde, w aarvan een bedrag van € 875,55
is doorgestort door Knab-bank op de boedelrekening.
Daarnaast blijkt uit de grootboekadministratie een rekening-courant vordering
van € 48.848,85 op de voormalig enig aandeelhouder en bestuurder. Deze
vordering is inmiddels betw ist door hem. De curator heeft deze betw isting in
onderzoek.

07-11-2019
1

Inmiddels heeft Knab-bank alle bedragen doorgestort.

07-02-2020
2

Van het openstaande bedrag aan pre faillissementsdebiteuren bleek een
bedrag van € 799,02 niet inbaar. Van dit bedrag heeft € 462,07 betrekking op
posten die reeds voldaan w aren voor faillissement. De betalingen w aren w el in
de administratie verw erkt als ontvangen, maar deze w aren niet correct
afgeletterd op de openstaande posten. Het resterende bedrag van € 336,95 is
definitief oninbaar gebleken.
De incasso van de debiteuren is hiermee geheel afgerond.
Daarnaast heeft de curator verder onderzoek gedaan naar de rekeningcourant vordering op de voormalig enig aandeelhouder en bestuurder. Het
bedrag van € 48.848,85 is opgebouw d uit hoofdzakelijk drie posten:
1) In de rekening courant is een bedrag van € 38.300,- geboekt voor privé kas
opnamen. Deze post had niet in rekening-courant geboekt moeten zijn, omdat
het bedrag geen privé kas opnamen zijn. Voornoemd bedrag had geboekt
moeten w orden als correctieboeking van de omzet. Hierdoor is onterecht een
vordering op de voormalige eigenaar ontstaan.
2) De overname som die de nieuw e eigenaren hadden moeten betalen ad €
4.500,-, is ook in rekening-courant met de voormalig eigenaar geboekt,
w aardoor onterecht een vordering op de voormalige eigenaar ontstond. Dit
bedrag heeft de curator teruggevorderd bij de huidige aandeelhouders, maar
het bedrag is nog niet ontvangen op de boedelrekening.
3) In de boekhouding van failliet komen 3 grootboekrekeningen voor met
betrekking tot W eba ad € 4.746,21. Alle drie de grootboekrekeningen w orden
per 31-12-2018 onterecht w eggeboekt naar de rekening-courant van de
voormalig aandeelhouder. Beko is de opvolger van W eba en heeft op verzoek
van de curator inmiddels een bedrag van € 5.190,85 gerestitueerd.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie debiteurenpost, aanschrijven debiteuren, overleg en
correspondentie met bedrijfsleider over het aanleveren van de stukken.
Incasso en onderzoek rekening-courant vordering.

07-11-2019
1

Incasso debiteuren, correspondentie en overleg debiteuren. Overleg en
correspondentie met bedrijfsleider. Debiteurenadministratie. Onderzoek
rekening-courant vordering inclusief onderzoek administratie. Correspondentie
met de voormalige eigenaar.

07-02-2020
2

Afspraak met aandeelhouders op kantoor over de rekening-courant vordering
en correspondentie over en w eer. De aandeelhouders doen een beroep op
verrekening. De curator is op dit moment nog in overleg met de
aandeelhouders.

06-05-2020
3

De curator is met de aandeelhouders een regeling inzake de rekeningcourant vordering overeengekomen inhoudende betaling van een bedrag van
€ 2.685,50 in zes maandelijkse termijnen. Deze regeling is nagekomen.

03-11-2020
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Vooralsnog heeft zich geen bank gemeld bij de curator.

07-11-2019
1

5.2 Leasecontracten
Voorzover bij de curator bekend, zijn er geen lopende leasecontracten.

07-11-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er hebben zich vooralsnog geen partijen gemeld bij de curator met
zekerheden.

07-11-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

07-11-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft zich één crediteur bij de curator gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud ter zake een container.

07-11-2019
1

De crediteur is in de gelegenheid gesteld om de container op te halen.

07-02-2020
2

5.6 Retentierechten
Vooralsnog hebben zich geen crediteuren bij de curator gemeld met een
beroep op een retentierecht.

07-11-2019
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog hebben zich geen crediteuren bij de curator gemeld met een
beroep op een recht van reclame.

07-11-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven banken. Telefoon en correspondentie met crediteur die een
beroep heeft gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

07-11-2019
1

Correspondentie crediteur die een beroep heeft gedaan op een
eigendomsvoorbehoud.

07-02-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Daags na faillietverklaring heeft de curator besloten om de w inkel te sluiten,
onder andere omdat er voorraad moest w orden ingekocht w aarvoor de
financiële middelen ontbraken.

07-11-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg en correspondentie met bedrijfsleider, opstellen risico-prognose
voortzetten en overleg/correspondentie met verzekeraar.

07-11-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft een doorstart onderzocht en heeft daartoe een
biedingsprocedure uitgeschreven. Dit heeft niet geresulteerd in een doorstart,
zodat de curator uitsluitend de bedrijfsinventaris heeft verkocht aan de
verhuurder (hoofdstuk 3).

07-11-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg en correspondentie met geïnteresseerden. Opstarten
biedingsprocedure.

07-11-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog in onderzoek.

07-11-2019
1

Op het eerste gezicht lijkt niet geheel voldaan te zijn aan de boekhoudplicht ex
art 2:10 BW , omdat er geen crediteurenadministratie w erd bijgehouden en er
dus geen inzicht w as in de crediteurenpositie. W el w erd er een
debiteurenadministratie bijgehouden. Op verzoek van de curator heeft de
bedrijfsleider een crediteurenlijst samengesteld en aangeleverd zodat op die
manier inzicht is verkregen in de crediteurenpositie. Daarnaast is de
administratie niet goed bijgew erkt (bijv. het kasboek). Ook zijn er fouten in de
administratie aangetroffen (zie o.a. hoofdstuk 4).

06-05-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen tot en met 2017 zijn tijdig gedeponeerd.

07-11-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van de vennootschap is een goedkeuringsverklaring van
de accountant niet verplicht.

07-11-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een eventuele vordering uit hoofde van de stortingsverplichting is verjaard.

07-11-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
Verw ezen w ordt naar 7.1.

07-11-2019
1

06-05-2020
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

07-11-2019
1

Nee

06-05-2020
3

Toelichting
Er zijn geen aanw ijzingen dat er sprake is gew eest van enig paulianeus
handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft de administratie veilig gesteld en heeft de administratie nog in
onderzoek.

07-11-2019
1

De bedrijfsleider heeft meegew erkt aan het onderzoek en heeft de curator van
de verzochte informatie voorzien. Het onderzoek naar de administratie is
afgerond (zie 7.1).

06-05-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de administratie uit Snelstart veilliggesteld. Daarnaast heeft
de bedrijfsleider de administratie die bij het administratiekantoor aanw ezig
w as opgehaald en aangeleverd bij de curator.

07-11-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator en vordering UW V ter zake de loonvordering over de
opzegperiode van het personeel.

07-11-2019
1

Met de verhuurder is in het kader van de verkoop van de activa
overeengekomen dat hij afstand doet van zijn boedelvordering ad € 4.126,26
+ pm. Verw ezen w ordt naar hoofdstuk 3.
€ 6.295,78

07-02-2020
2

Toelichting
Het UW V heeft haar vordering ingediend ter zake de loonvordering over de
opzegperiode van het personeel.
€ 6.654,58
Toelichting
De levering van de broodleverancier ad € 69,39 daags na datum faillissement
is voldaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

03-11-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 21.542,00

07-11-2019
1

Toelichting
De fiscus heeft vorderingen ingediend ter zake niet afgedragen loonheffing
over de periode 2018-2019 en niet afgedragen omzetbelasting over de
periode 2018.
€ 22.364,00

07-02-2020
2

Toelichting
De fiscus heeft nog een vordering aangemeld ter zake niet afgedragen
loonheffing over de periode september 2019.
€ 22.494,00

03-11-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 3.727,18

07-02-2020
2

Toelichting
Het UW V heeft haar preferente loonvordering ingediend bij de curator.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.259,00

07-02-2020
2

Toelichting
Aanvraagkosten faillissement.
€ 1.259,00

03-11-2020
4

Toelichting
Aanvraagkosten faillissement + mogelijke vordering w erknemer die PM op de
lijst staat.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

07-11-2019
1

18

07-02-2020
2

22

03-11-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 4.636,28

07-11-2019
1

€ 30.500,27

07-02-2020
2

€ 39.962,28

03-11-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

07-11-2019
1

Het faillissement w ordt op korte termijn afgew ikkeld. Het faillissement zal
w orden opgeheven bij gebrek aan baten. Dat betekent dat er geen uitkering
kan plaatsvinden aan preferente en concurrente schuldeisers.

03-11-2020
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren.

07-11-2019
1

Contact opnemen met broodleverancier in verband met mogelijke
boedelvordering (bestelling geleverd daags na het faillissement).

06-05-2020
3

Betaling broodleverancier.

03-11-2020
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

07-11-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- incasso debiteuren
- rekening courant vordering
- voortzetten rechtmatigheidsonderzoek

07-11-2019
1

- afronden rechtmatigheidsonderzoek
- incasso rekening-courant vordering
- afw ikkelen faillissement

07-02-2020
2

- rekening-courant vordering
- boedelvordering leverancier
- afw ikkelen faillissement

06-05-2020
3

Afw ikkelen faillissement

03-11-2020
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

07-11-2019
1

Het faillissement zal op korte termijn w orden afgew ikkeld.

03-11-2020
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

