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Algemene gegevens
Naam onderneming
Middle East International Bakery

01-12-2020
1

Gegevens onderneming
KvK 70302847

01-12-2020
1

De Commanditaire Vennootschap Middle East International Bakery h.o.d.n.
Middle East International Bakery
The Egyptian Bakery
Norh African Bakery
Asmar Bakery
Gevestigd aan de Parkstraat 83 te (2514 JG) 's-Gravenhage
Opgericht 1 december 2017
Hierna: "Gefailleerde"

Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister van de KvK: "Gespecialiseerde groothandel in
overige voedings- en genotmiddelen. Groothandel in Arabisch brood, banket en
patisserie."

Financiële gegevens

01-12-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 354.405,24

€ 10.537,39

€ 249.635,96

2019

€ 1.157.869,60

€ 112.124,71

€ 688.172,78

2020

€ 524.204,72

€ 3.251,43

€ 738.314,84

Toelichting financiële gegevens
Nog onbekend.

01-12-2020
1

De financiële gegevens komen rechtstreeks uit de aangeleverde
administratie.

18-02-2021
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
01-12-2020
1

Toelichting
Nog onbekend.

Boedelsaldo
€ 702,85

18-02-2021
2

Verslagperiode
van
20-10-2020

01-12-2020
1

t/m
18-11-2020
van
19-11-2020

18-02-2021
2

t/m
17-2-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

14 uur 0 min

2

62 uur 24 min

totaal

76 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Vennoot van Gefailleerde is de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid The Bakery Management B.V. (KvK 70784817). Deze
vennootschap is ook gevestigd aan de Parkstraat 83 te Den Haag.

01-12-2020
1

Enig aandeelhouder van The Bakery Management B.V. is Al Hasnaa Holding B.V.
Bestuurders van The Bakery Management B.V. zijn Al Hasnaa Holding B.V. en
Bassam Mahmoud. Enig aandeelhouder van Al Hasnaa Holding B.V. is Bilal
Mahmoud. Bestuurders van Al Hasnaa Holding B.V. zijn Bassam Mahmoud en
Bilal Mahmoud. Bilal Mahmoud is sinds 2 juli 2020 bestuurder.
The vennoot The Bakery Management B.V. is eveneens op 20 oktober 2020
failliet verklaard door de Rechtbank Den Haag.

1.2 Lopende procedures
Er zou sprake zijn van een lopende gerechtelijke procedure. Die Gefailleerde
zou zijn gestart. Ondanks dat de stukken meermaals zijn opgevraagd, zijn
deze nog niet ontvangen door de curator.

01-12-2020
1

De curator heeft de stukken van de lopende gerechtelijke procedure na
herhaaldelijk verzoek ontvangen. Verw ezen w ordt naar Hoofdstuk 9.

18-02-2021
2

1.3 Verzekeringen
Voor zover bekend w aren er op datum faillissement geen lopende
verzekeringen.

01-12-2020
1

In tegenstelling tot het eerdere bericht dat er geen lopende verzekeringen
zouden zijn, berichtte de vennoot van Gefailleerde de curator recent dat
Gefailleerde verschillende verzekeringen zou hebben afgesloten. Nadere
gegevens over w elke verzekeringen er nog lopen en bij w elke verzekeraars
ontbreken op dit moment. Deze gegevens zijn opgevraagd, maar nog niet
ontvangen.

18-02-2021
2

1.4 Huur
Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte aan de Parkstraat 83 te Den Haag. Uit
de aangeleverde administratie volgt dat deze huurovereenkomst is geëindigd
op 31 oktober 2020.

01-12-2020
1

Gebleken is dat Gefailleerde ook een bedrijfsruimte huurde aan de
Zilverstraat 82 te Den Haag. Deze huurovereenkomst is in overleg met de
verhuurder beëindigd op 31 augustus 2020. De door Gefailleerde gestelde
w aarborgsom van € 12.705,- zal blijkens de beëindigingsovereenkomst
w orden gehouden door de verhuurder als w are gestort door de CV Midden
Oosten Internationale Bakkerij. De curator heeft dit nog in onderzoek.

18-02-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De activiteiten van Gefailleerde zouden al ruim voor datum faillissement zijn
gestaakt. Enerzijds ging de omzet volgens de vennoot door de coronacrisis
bergaf. Ook de kosten liepen op. Door corona w aren de eerste maanden de
essentiële grondstoffen schaars en duur. Anderzijds kloppen de vorderingen
van de aanvrager niet.

01-12-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

01-12-2020
1

Toelichting
Volgens de vennoot zijn alle personeelsleden voor faillietverklaring uit dienst
gegaan. De curator verifieert dit nog aan de hand van de administratie. Die
administratie is nog niet inzichtelijk gemaakt door de vennoot.
Personeelsleden
7

18-02-2021
2

Toelichting
Uit de administratie bleek dat de meeste w erknemers op 31 juli 2020 uit
dienst zijn getreden. Van zeven w erknemers kon de curator niet vaststellen
of het dienstverband w as gëeindigd. Deze zeven w erknemers ontvingen
zekerheidshalve - na verkregen machtiging van de rechter-commissaris - een
ontslagbrief voor zover de arbeidsovereenkomst niet al eerder w as
geëindigd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
01-12-2020
1

Toelichting
In onderzoek.
Personeelsleden
37

18-02-2021
2

Toelichting
Aan de hand van de administratie concludeert de curator voorlopig dat er 37
w erknemers op de loonlijst stonden. Het betroffen met name
oproepkrachten.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

8-12-2020

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg en correspondentie met de vennoot. Onderzoek aangeleverde
documentatie en bankafschriften.

01-12-2020
1

Tot op heden heeft zich nog geen w erknemer bij de curator gemeld met een
vordering. Overleg en correspondentie UW V.

18-02-2021
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Volgens het Kadaster staat er geen onroerend goed op naam van Gefailleerde.

01-12-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek Kadaster.

01-12-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

In onderzoek.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens opgave van de vennoot zou er geen activa zijn. De curator heeft dit in
onderzoek.

01-12-2020
1

Blijkens de administratie stonden er in 2020 machines & installaties,
inventarissen & apparatuur en vervoersmiddelen op de balans. De curator
onderzoekt dit.

18-02-2021
2

Ook stonden er volgens het RDW in 2020 8 voertuigen op naam van failliet.
Op datum faillissement stond er maar 1 voertuig op naam van failliet. Dit
betrof volgens Gefailleerde een huurauto. De curator onderzoekt dit.
Daarnaast verw ijst de curator naar hoofdstuk 5.2, leasecontracten.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Vooralsnog zijn er geen bodemzaken aangetroffen.

01-12-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Overleg correspondentie vennoot.

01-12-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens opgave van de vennoot zou er geen activa zijn. De curator heeft dit in
onderzoek.

01-12-2020
1

In onderzoek.

18-02-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Overleg en correspondentie vennoot.

01-12-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

Toelichting andere activa
Volgens opgave van de vennoot zou er geen activa zijn. De curator heeft dit in
onderzoek.

01-12-2020
1

In onderzoek.

18-02-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Overleg en correspondentie met de vennoot.

01-12-2020
1

Overleg en correspondentie met de (advocaat van) de vennoot. Bestuderen
aangeleverde adminsitratie en informatie.

18-02-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Op basis van de (niet bijgew erkte) balans die
de curator ontving van de vennoot van
Gefailleerde

€ 6.283,80

€ 702,85

totaal

€ 6.283,80

€ 702,85

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de vennoot zijn er geen openstaande debiteurenposten. De curator
zal dit aan de hand van de nog aan te leveren administratie verifiëren.

01-12-2020
1

De vennoot verklaarde voor zover bekend dat er geen debiteurenposten zijn.
Uit de door hem overgelegde digitale administratie blijkt echter w el van het
bestaan van debiteuren. Volgens de balans gaat het om een bedrag van €
6.283,80. Omdat de administratie de laatste maanden niet is bijgew erkt, lijkt
dit bedrag te hoog te zijn. De curator schreef de debiteuren aan en
incasseerde tot nu toe een bedrag van € 702,85. Daarnaast ontving zij
meerdere betw istingen van verschillende debiteuren.

18-02-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg en correspondentie met de vennoot.

01-12-2020
1

Onderzoek in adminsitratie debiteurenportefeuille. Overleg met vennoot.
Aanschrijven en overleg debiteuren.

18-02-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er heeft zich tot op heden geen bank met een vordering gemeld bij de curator.

5.2 Leasecontracten

01-12-2020
1

5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van de vennoot zouden alle leaseovereenkomsten al voor
datum faillissement zijn geëindigd. De curator zal aan de hand van de nog aan
te leveren administratie dit verifiëren.

01-12-2020
1

De financial leasecontracten terzake vijf auto's zijn voor datum faillissement
overgedragen door Gefailleerde aan CV Midden Oosten Internationale
Bakkerij. De curator heeft dit nog in onderzoek.
Daarnaast zou er nog een leaseovereenkomst bestaan terzake een
schrobmachine. De curator verzocht om een kopie van de
leaseovereenkomst, de contactgegevens van de leasemaatschappij en de
vindplaats van de schrobmachine. Deze ontving zij tot nu toe niet.

18-02-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens opgave van de vennoot zijn er geen zekerheden verstrekt.

01-12-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

01-12-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich geen crediteuren bij de curator gemeld met een
beroep op een eigendomsvoorbehoud.

01-12-2020
1

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

01-12-2020
1

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

01-12-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

01-12-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie en overleg met vennoot.

01-12-2020
1

Onderzoek leasecontracten.

18-02-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. Activiteiten w aren al gestaakt voor datum faillissement.

01-12-2020
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

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft verzocht om de administratie aan te leveren. Zij heeft tot op
heden w einig administratie ontvangen. De vennoot onderzoekt hoe zij de
curator toegang kan verschaffen tot de digitale administratie.

01-12-2020
1

De vennoot verschafte de curator toegang tot de digitale administratie. Zij
heeft nadere informatie en stukken opgevraagd. De verzochte informatie is
slechts gedeeltelijk ontvangen.

18-02-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Voor de CV geldt geen deponeringsplicht behalve als alle beherende vennoten
buitenlandse kapitaalvennoten zijn. Daarvan is hier geen sprake.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

01-12-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet verplicht.

01-12-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

01-12-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

01-12-2020
1

In onderzoek

18-02-2021
2

Toelichting
Verw ezen w ordt naar 1.4 en 3.3.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Overleg en correspondentie met vennoot. Veiligstellen administratie.

01-12-2020
1

Veiligstellen adminsitratie. Overleg + correspondentie met (advocaat van) de
vennoot. Onderzoek aangeleverde informatie en adminstratie.

18-02-2021
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
PM Salaris curator.

01-12-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 7.527,00

01-12-2020
1

€ 9.701,00

18-02-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.583,00

01-12-2020
1

Toelichting
Kosten aanvraag faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

01-12-2020
1

13

18-02-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 163.537,17

01-12-2020
1

€ 218.585,06

18-02-2021
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

01-12-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie crediteuren.

01-12-2020
1

Aanschrijven crediteuren aan de hand van de crediteurenlijst die uit de
administratie bleek.

18-02-2021
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Procedure 1: Gefailleerde heeft hoger beroep ingesteld tegen het
faillissementsvonnis.
Procedure 2: Er zou sprake zijn van een lopende gerechtelijke procedure.
Ondanks herhaaldelijk verzoek is de curator nog in afw achting van informatie
over deze procedure.

01-12-2020
1

Procedure 2: Gefailleerde en autobedrijf.

18-02-2021
2

9.2 Aard procedures
Procedure 1: hoger beroep tegen faillissementsvonnis.

01-12-2020
1

Procedure 2: vonnis in eerste aanleg gew ezen. Lopende hoger
beroepstermijn.

18-02-2021
2

9.3 Stand procedures
Procedure 1: het gerechtshof Den Haag heeft de vonnissen van de rechtbank
Den Haag bekrachtigd.

01-12-2020
1

Procedure 2: de rechtbank Gelderland heeft op 30 september 2020 vonnis
gew ezen. De rechtbank w ees de vordering ad € 18.467,28 van Gefailleerde
op het autobedrijf af en w ees de reconventionele vordering van € 16.385,24
het autobedrijf op Gefailleerde toe. Ook mag het autobedrijf haar
retentierecht uitoefenen.

18-02-2021
2

De hoger beroepstermijn w as op datum faillissement nog niet verlopen. De
curator besloot geen hoger beroep in te stellen tegen het vonnis. Niet is
gebleken dat en w aarom het oordeel van de rechtbank onjuist is. Bew ijzen
w aaruit blijkt dat Gefailleerde in het gelijk had moeten w orden gesteld zijn
ondanks herhaaldelijk verzoek niet aangeleverd.

9.4 Werkzaamheden procedures
Procedure 1: opstellen advies aan gerechtshof, overleg en correspondentie,
bijw onen zitting.

01-12-2020
1

Procedure 2: bestuderen vonnis in eerste aanleg en procesdossier, overleg
en correspondentie met vennoot en Achmea (rechtsbijstandsverzekeraar).

18-02-2021
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- veiligstellen adminsitratie
- onderzoek personeel
- onderzoek debiteurenportefeuille
- onderzoek leaseovereenkomsten
- onderzoek lopende gerechtelijke procedure
- voortzetten rechtmatigheidsonderzoek

01-12-2020
1

- toezien dat verzochte informatie w ordt aangeleverd
- incasso debiteurenportefeuille
- w aarborgsom
- leaseovereenkomsten auto's
- leaseovereenkomsten schrobmachine
- verzekeringen
- rechtmatigheidonderzoek inclusief nader onderzoek adminsitratie

18-02-2021
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog niet bekend.

01-12-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
18-5-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

18-02-2021
2

