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Algemene gegevens
Naam onderneming
RichardsChoice Benelux B.V.

10-07-2020
1

Gegevens onderneming
J.A. Rädeckerw eg 17,
1871CJ Schoorl
w w w .handgemaaktbrood.nl
w w w .richardschoice.nl

10-07-2020
1

Handelsnamen:
- RichardsChoice Benelux B.V.
- RichardsChoice
- Handgemaaktbrood
- handgemaaktbroodaanhuis
- steengoedlekker
- steengoedenlekker
- Handgemaaktlekker
- Handgemaaktijs
- vriendvanhgb

Activiteiten onderneming
De inkoop van diverse broodsoorten en het doorverkopen daarvan via
w ebsite/w ebshop, zow el aan particulieren als aan professionele partijen.
Gefailleerde fungeerde daarbij derhalve feitelijk als tussenpersoon c.q.
verkoopkanaal.

10-07-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 733.651,00

€ 73.802,00

€ 214.144,00

2019

€ 278.489,00

€ -28.508,00

€ 190.616,00

2018

€ 542.927,00

€ 17.461,00

€ 126.200,00

Toelichting financiële gegevens
Uit de jaarrekeningen valt een daling af te leiden van omzetten en w inst,
w aarbij in 2019 een verlies w ordt geboekt. Het balanstotaal van 2018 naar
2019 neemt echter toe. Deze toename w ordt nog onderzocht.

10-07-2020
1

W at opvalt is de daling van crediteuren van 2017 naar 2018, maar die daling
houdt gelijke tred met de overige dalende cijfers. Voor 2019 w orden deze
cijfers nog nader onderzocht.

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Er is 1 medew erker in dienst gew eest, van 1 november 2017 tot en met 31
oktober 2019. In het jaar 2020 w aren geen personeelsleden in dienst. De
arbeidsovereenkomst w as al afgew ikkeld voor het faillissement w as
uitgesproken. W el heeft het personeelslid nog een vordering op de failliete
vennootschap. Deze vordering heeft zij ingediend.

10-07-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

10-07-2020
1

Toelichting
-

Verslagperiode
van
9-6-2020

10-07-2020
1

t/m
8-7-2020
van
9-7-2020
t/m
15-10-2020

Bestede uren

15-10-2020
2

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

63 uur 58 min

2

60 uur 36 min

3

7 uur 24 min

4

64 uur 54 min

totaal

196 uur 52 min

Toelichting bestede uren
De uren gew erkt in het faillissement tot en met heden zijn besteed aan:

10-07-2020
1

Telefoongesprekken en correspondentie met de (advocaat van de) aanvragers
van het faillissement, met de indirecte bestuurder van de vennootschap, de
heer Patrick Boon, met gegadigde partijen, voormalige financiers en hun
advocaten, de rechter-commissaris, crediteuren en leveranciers, aan een
bezoek aan het pand van w aaruit de onderneming tot aan de datum van het
faillissement w erd gedreven en aan verslaglegging.
De uren in deze verslagperiode zijn met name besteed aan de verkoop van de
activa van de onderneming en het rechtmatigheidsonderzoek.

15-10-2020
2

De uren in deze verslagperiode zijn met name besteed aan het
rechtmatigheidsonderzoek en correspondentie met de indirecte bestuurder van
de onderneming.

21-01-2021
3

De uren in deze verslagperiode zijn met name besteed aan het
rechtmatigheidsonderzoek, correspondentie met de indirecte bestuurder van
de onderneming en correspondentie met crediteuren en een
minderheidsaandeelhouder van de onderneming.

28-04-2021
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht op 3 september 2014. Sinds haar oprichting
heeft de vennootschap dezelfde bestuurder. Deze bestuurder dreef voordien
sinds 2009/2010 dezelfde onderneming als eenmanszaak. Bij oprichting van
de vennootschap op 3 september 2014 is de eenmanszaak ingebracht.
De bestuurder is via zijn holding (w aarin hij 100% van de aandelen houdt)
meerderheidsaandeelhouder van de failliete vennootschap (71% belang). De
vennootschap heeft daarnaast nog tw ee minderheidsaandeelhouders met
belangen van 19% en 10%.

1.2 Lopende procedures

10-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
N.v.t.

10-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
N.v.t.

10-07-2020
1

1.4 Huur
Rond 2017 is de enige huurovereenkomst opgezegd. Sindsdien w erd de
onderneming gedreven vanuit de privéw oning van de bestuurder.

10-07-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder had de onderneming sinds 2017/2018 te maken met
liquiditeitsproblemen.
Daarnaast zou de onderneming sinds 2017/2018 te maken hebben met
problemen met het diepvrieshuis/transportbedrijf. Daardoor kon de
onderneming niet het gew enste serviceniveau bieden en haakten klanten af.
In 2017 is, om de kosten voor de onderneming te reduceren, de huur van het
bedrijfspand van de onderneming opgezegd.

10-07-2020
1

Eind 2018 en in 2019 w as de bestuurder in gesprek met één van de
minderheidsaandeelhouders over het financieren van de liquiditeitsbehoefte.
De betreffende aandeelhouder zou volgens de bestuurder rond juni 2019
hebben aangegeven dat hij niet bereid w as te investeren. De bestuurder en
betreffende aandeelhouder hebben een verschillende lezing van de insteek en
het verloop van deze gesprekken. Kortw eg komt dat verschil erop neer dat de
aandeelhouder verzocht heeft om informatie, op basis w aarvan hij kon
oordelen of een investering nut zou hebben en zo ja, tot w elk bedrag, maar
deze niet - leesbaar, gestructureerd - heeft ontvangen. De bestuurder is
daarentegen van mening dat hij alle relevante informatie heeft verstrekt.
Nadien zou de bestuurder nog andere financieringsmogelijkheden hebben
onderzocht (banklening, crow dfunding en een management buy in). Uiteindelijk
heeft dit niet tot een positief resultaat geleid en heeft hij de activiteiten van de
onderneming in november 2019 gestaakt. Het faillissement van de
vennootschap is in maart 2019 aangevraagd door tw ee crediteuren. De
bestuurder heeft nadien tevergeefs getracht om een faillissement af te
w enden door een crediteurenakkoord aan te bieden. Op 9 juni 2020 is de
vennootschap failliet verklaard.
De curator heeft de oorzaken van het faillissement nog in onderzoek.
Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is nog niet afgerond.

15-10-2020
2

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is afgerond.
Voor het faillissement zijn diverse oorzaken aan te w ijzen.

21-01-2021
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

10-07-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

10-07-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

10-6-2020

1

1 w erknemer, uit dienst na 31 oktober 2019

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
Zoals hierboven aangegeven, w as er 1 w erknemer, met een dienstverband die
is geëindigd op 31 oktober 2019. Volgens de bestuurder w as de
arbeidsovereenkomst afgew ikkeld. Voor zover dit niet (rechtsgeldig) is
gebeurd, is de w erknemer alsnog ontslag aangezegd in het faillissement, ook
teneinde de w erknemer in staat te stellen een beroep te doen op de
loongarantieregeling. Ingeschat w ordt dat dit slechts zal kunnen voor zover de
vordering van de w erknemer ziet op vakantiegeld, vakantiedagen en niet
afgedragen pensioenpremies over maximaal 1 jaar voor het einde van het
dienstverband, en mogelijk ook atv-dagen (maximaal 13 w eken). De
w erknemer is verw ezen naar het UW V.

10-07-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

10-07-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

10-07-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

2 computers, 1 barbecue, 1 etikettenprinter, 2
stellages en een aantal kratten
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De onderneming beschikte over een bescheiden inventaris, bestaande uit tw ee
Apple Imac's (aangeschaft rond 2014/2015), een Big Green Egg barbecue,
Etikettenprinter, tw ee stellages en een aantal kratten met logo van de
onderneming.

10-07-2020
1

Voor de activa van de onderneming w as w einig animo.
De bedrijfsmiddelen zijn daarom, tezamen met de voorraad en goodw ill,
verkocht aan de indirecte bestuurder van gefailleerde voor een koopprijs van €
4000,--.

15-10-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft tot en met heden vorderingen ingediend tot een bedrag van €
8.715 aan OB en Vpb, w aarvoor het bodemrecht heeft te gelden. Er is nog
sprake van verrekenbare verliezen, w aarmee de Vpb vorderingen mogelijk
komen te vervallen. De inventaris is echter eigendom van de onderneming, vrij
van rechten van derden, w aardoor het bodemrecht ook geen functie heeft in
dit faillissement.

10-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Correspondentie en telefoongesprekken met gegadigden voor overname van
een (deel) van de activa.

10-07-2020
1

Afronden verkoop bedrijfsmiddelen, voorraad en goodw ill.

15-10-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraad
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Bij de transporteur stond op de datum van het faillissement nog voorraad met
een inkoopw aarde van € 9.387,36,--. Deze voorraad is voor een deel over de
houdbaarheidsdatum (circa € 5.000,--). De leverancier heeft zich op een
retentierecht beroepen. De curator heeft de voorraad niet opgeëist. Mogelijk
dient dat alsnog te w orden gedaan zodra een koper voor de voorraad is
gevonden.

10-07-2020
1

Zie onder 3.3.

15-10-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Correspondentie leverancier terzake retentierecht en voorraad.

10-07-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Goodw ill
totaal

Toelichting andere activa
In de onderneming is sprake van goodw ill, bestaande uit een w ebsite, een
klantenbestand en een aantal domeinnamen (zoals handgemaaktbrood.nl en
richardschoice.nl, inclusief URL's).

10-07-2020
1

Zie onder 3.3.

15-10-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, en correspondentie en telefoongesprekken met de indirecte
bestuurder van de failliete vennootschap, en verder met de rechtercommissaris in het kader van een activatransactie. De activa zijn verkocht. Een
koopovereenkomst is opgesteld, maar moet nog w orden ondertekend door de
koper. Ook moet betaling nog plaatsvinden.

10-07-2020
1

Afronden verkoop bedrijfsmiddelen, voorraad en goodw ill.

15-10-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting debiteuren
Volgens opgaaf van de indirecte bestuurder w as op de datum van het
faillissement geen sprake van debiteuren. Dit onderdeel blijft voorlopig echter
in onderzoek, nu er w el hoge debiteurenposten genoemd w orden in de
stukken van de onderneming.

10-07-2020
1

De curator heeft van de indirecte bestuurder een debiteurenlijst ontvangen
afkomstig uit het boekhoudprogramma van de onderneming. Volgens de
bestuurder heeft de onderneming niets meer te vorderen van deze debiteuren.
De curator heeft een aantal debiteuren aangeschreven om dit te verifiëren.
Deze steekproef bevestigd dat er inderdaad geen openstaande debiteuren
zijn.

15-10-2020
2

De onderneming heeft mogelijk een vordering op haar moedermaatschappij
(zie toelichting bij 7.1. van dit verslag).

21-01-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Correspondentie en telefoongesprekken indirecte bestuurder,
boekenonderzoek.

10-07-2020
1

Correspondentie en telefoongesprekken indirecte bestuurder,
boekenonderzoek en correspondentie debiteuren.

15-10-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 44,83

10-07-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank heeft een vordering van € 44,83 ingediend. Overige vorderingen van
banken zijn niet te verw achten.

5.2 Leasecontracten
N.v.t.

10-07-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

10-07-2020
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

10-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich geen leveranciers gemeld die zich beroepen op een
eigendomsvoorbehoud.

10-07-2020
1

5.6 Retentierechten
De transporteur heeft medegedeeld zich te beroepen op een retentierecht op
de aanw ezige voorraad, bij de transporteur in opslag. De curator heeft de
voorraad niet opgeëist. De voorraad is meeverkocht in de activatransactie,
inclusief het retentierecht.

10-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

10-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

10-07-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met de transporteur inzake het retentierecht.

10-07-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming w as reeds sinds november 2019 gestaakt. Er w aren op de
datum van het faillissement geen redenen om de activiteiten in het
faillissement te hervatten/voort te zetten.

10-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

10-07-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

10-07-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

10-07-2020
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

10-07-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

10-07-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

10-07-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

10-07-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Of voldaan is aan de verplichtingen ex artikel 2:10 BW is nog in onderzoek.

10-07-2020
1

Dit onderdeel is nog in onderzoek.

15-10-2020
2

De administratie van gefailleerde is zeer gebrekkig. Uit de administratie bleek
niet w at de rechten en verplichtingen van gefailleerde w aren. De debiteurenen crediteurenadministratie w as niet up to date. Daarnaast w erden in de
rekening-courant verhouding tussen gefailleerde en haar moedermaatschappij
veel privéboekingen opgenomen die daarin niet thuishoorden.
Zo is gebleken dat een groot aantal boekingen niet in de rekening-courant
verhouding met de moedermaatschappij thuishoort, w aardoor gefailleerde per
saldo een vordering van circa € 28.000,- op de moedermaatschappij heeft i.p.v.
een vordering andersom ad circa € 17.000,- zoals aanvankelijk uit administratie
bleek en door de indirecte bestuurder w erd gepretendeerd. De indirecte
bestuurder stelt dat de moedermaatschappij een groot aantal verrekenbare
tegenvorderingen zou hebben die het bedrag van € 28.000,- ruim overstijgen.
De curator heeft de indirecte bestuurder verzocht om deze vordering
onderbouw d in te dienen. Vooralsnog is hier geen gehoor aan gegeven.

21-01-2021
3

Of dit de oorzaak van het faillissement is, w ordt nog onderzocht.
In de verslagperiode is nader onderzoek verricht naar de administratie.
Vanw ege de gebrekkige staat van de administratie, is een deel van de
rekening-courant verhouding gereconstrueerd. Daarnaast heeft een
minderheidsaandeelhouder nieuw e informatie aan de curator ter beschikking
gesteld. Dit heeft tot nieuw e inzichten geleid. De curator zal deze eerdaags
aan de indirect bestuurder voorleggen.
De indirecte bestuurder heeft (ondanks een herhaalde uitnodiging daartoe
van de curator), de vordering van de meerderheidsaandeelhouder nog
steeds niet ingediend.

7.2 Depot jaarrekeningen

28-04-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over 2015 tot en met 2018 zijn op ondergenoemde data
gedeponeerd:
2018
2017
2016
2015
2014

10-07-2020
1

- 26 november 2019
- 26 november 2019
- 15 mei 2020
- 6 november 2019
1 februari 2016

De jaarrekeningen over 2015 tot en met 2017 zijn (veel) te laat gedeponeerd.
De jaarrekeningen 2015 t/m 2018 zijn alle pas opgemaakt en gedeponeerd
nadat de bedrijfsactiviteiten al w aren gestaakt.
De inhoud van de jaarrekeningen zal daarmee kritischer tegen het licht w orden
gehouden. Tevens staat hiermee het vermoeden van artikel 2:248 lid 2 aan de
curator ten dienste.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

10-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De volstorting van het aandelenkapitaal is niet gecontroleerd, nu de eventuele
vordering tot nakoming is verjaard.

10-07-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Zie hiervoor onder 7.1.

10-07-2020
1

21-01-2021
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

10-07-2020
1

Toelichting
In onderzoek.
In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

28-04-2021
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Er is boekenonderzoek verricht. De voorlopige bevindingen daaruit w orden nog
ter verheldering voorgelegd aan de indirecte bestuurder van de gefailleerde
vennootschap.

10-07-2020
1

De voorlopige bevindingen zijn neergelegd bij de indirecte bestuurder.
De indirecte bestuurder heeft gereageerd op die bevindingen. Naar aanleiding
daarvan heeft een bespreking plaatsgevonden met de indirecte bestuurder
w aarin de curator zijn voorlopige conclusie heeft gedeeld. De indirecte
bestuurder heeft daarop opnieuw schriftelijk gereageerd.
De komende verslagperiode zal de curator tot een conclusie komen omtrent
het rechtmatigheidsonderzoek en eventuele vervolgacties naar aanleiding
daarvan.

15-10-2020
2

Zie hiervoor onder 7.1.

21-01-2021
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Besprekingen, telefoongesprekken en correspondentie met de indirecte
bestuurder, neerleggen voorlopige bevindingen uit het boekenonderzoek.

10-07-2020
1

Correspondentie met indirecte bestuurder over bevindingen en voorlopige
conclusies boeken- en rechtmatigheidsonderzoek.

15-10-2020
2

Nader onderzoek en reconstructie administratie.
Overleg met betrokkenen.
Bestuderen informatie die curator van minderheidsaandeelhouder heeft
ontvangen.

28-04-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er hebben zich geen crediteuren gemeld met boedelvorderingen. Deze zijn ook
niet te verw achten.

10-07-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 8.715,00
Toelichting
De vorderingen zien op aanslagen OB en Vpb. Mogelijk komen de aanslagen
Vpb te vervallen, indien deze verrekend kunnen w orden na verrekening van
verliezen.

8.3 Pref. vord. UWV

10-07-2020
1

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het is nog niet bekend of het UW V vorderingen van de w erknemer overneemt,
w aarmee het UW V een preferente vordering op de failliete boedel krijgt.
€ 3.461,56

10-07-2020
1

15-10-2020
2

Toelichting
Het UW V heeft een deel van de vordering van de w erknemer overgenomen.
Het pensioendeel van de vordering ad € 1.794,32 is niet overgenomen door
het UW V.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Mogelijk heeft de enige w erknemer een preferente vordering die niet w ordt
overgenomen door het UW V. De indiening daarvan w ordt afgew acht.
€ 1.794,32

10-07-2020
1

15-10-2020
2

Toelichting
Zie toelichting bij 8.3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
32

10-07-2020
1

Toelichting
Er hebben zich 32 crediteuren gemeld met concurrente vorderingen.
37

15-10-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 216.883,20

10-07-2020
1

Toelichting
Crediteuren hebben tot op heden concurrente vorderingen ingediend van
tezamen € 216.883,20.
€ 237.646,96

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

15-10-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend. Dat zal voornamelijk afhangen van het onderzoek naar
bestuurdersaansprakelijkheid en eventuele verhaalsmogelijkheden. Daar
w ordt momenteel nog onderzoek naar verricht. De uitkomst daarvan is nog
niet bekend.

10-07-2020
1

De situatie is ongew ijzigd t.o.v. verslagperiode 1.

15-10-2020
2

De situatie is ongew ijzigd t.o.v. verslagperiode 2.

21-01-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie en telefoongesprekken met crediteuren.

10-07-2020
1

Correspondentie met crediteuren.

15-10-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

10-07-2020
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

10-07-2020
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

10-07-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Inventarisatie via besprekingen en correspondentie met de indirecte
bestuurder. Daaruit, en ook overigens, is niet gebleken van aanhangige
(juridische) procedures.

10-07-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Nader onderzoek naar oorzaak faillissement
- Verder financieel administratief onderzoek
- Afw ikkeling activatransactie
- Onderzoek debiteuren
- Onderzoek boekhoudplicht en evt. bestuurdersaansprakelijkheid

10-07-2020
1

- Afronden onderzoek naar oorzaak faillissement
- Afronden financieel administratief onderzoek
- Afronden rechtmatigheidsonderzoek
- Eventuele vervolgacties n.a.v. conclusies omtrent bovenstaande

15-10-2020
2

- Onderzoek m.b.t. vordering op moedermaatschappij en eventuele
tegenvordering moedermaatschappij.
- Onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.

21-01-2021
3

- Acties m.b.t. vordering op moedermaatschappij.
- Acties bestuurdersaansprakelijkheid en onttrekkingen.

28-04-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium kan de curator daar nog geen uitspraken over doen.

10-07-2020
1

In dit stadium kan de curator daar nog geen uitspraken over doen.

15-10-2020
2

In dit stadium kan de curator daar nog geen uitspraken over doen.

21-01-2021
3

10.3 Indiening volgend verslag
23-7-2021

28-04-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
-

10-07-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

