
OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG  Nummer: 3  Datum: 13 juni 2016  

 

Gegevens onderneming : Brood- en banketbakkerij Van Miltenburg v.o.f. 

Faillissementsnummer : C/16/15/811F 

Datum uitspraak : 10 november 2015 

Curator  : mr. K. van de Peppel 

R-C  : mr. D.M. Staal  

 

Saldo faillissementsrekening : € 150.834,36 

Activiteiten onderneming: : verkoop en bakken van brood en banket. 

 

Omzetgegevens  : 2015: € 1.114.834,00 

   2014: € 1.456.745,00 

   2013: € 1.495.714,00 

   2012: € 1.434.963,00 

 

 

Personeel gemiddeld aantal : 35 

 

Verslagperiode : 9 maart 2016 t/m 13 juni 2016 

Bestede uren in verslagperiode 3 :    18,0 

Bestede uren totaal :  164,5 

 

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie   :  

 Curanda is een vennootschap onder firma, Brood- en Banketbakkerij Van  

 Miltenburg v.o.f.  De vennoten, voormalig echtgenoten, zijn mevrouw  A.C.M.  Van Wijk en  

 de heer A.W.J. Van Miltenburg. Beide vennoten verkeren eveneens  - naar aanleiding van  

 een eigen aangifte – in een persoonlijk faillissement. 

 

1.2  Winst en verlies   :   2014: € 73.776,00 

     2013: € 67.123,00 

     2012: € 79.857,00 

      

 

1.3 Balanstotaal   : 2014: € 685.723,00 

     2013: € 735.988,00 

     2012: € 771.767,00 

 

1.4 Lopende procedures   :  

 Er is geen sprake van lopende procedures door of tegen curanda aangespannen. 
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1.5 Verzekeringen   :  

 Curanda had de gebruikelijk zakelijk verzekeringen afgesloten. Deze zijn opgezegd  

 voor zover deze niet meer noodzakelijk waren. De overige verzekeringen (opstal,  

 inboedel, autoverzekeringen) zijn aangehouden. Met de Rabobank Kromme Rijnstreek,  

 pandhouder en hypotheekhouder, is afgesproken dat de kosten zullen worden gedeeld. 

  

1.6 Huur   :  

 Curanda huurde een tweetal panden die fungeerden als winkel. Te weten een pand aan  

 De Raat te Houten en een Pand aan de Dorpstraat te Vianen. De huurovereenkomsten  

 zijn opgezegd met toestemming van de rechter-commissaris.   

 

1.7 Oorzaak faillissement   :   

 De omzet van de bakkerij – die al onder druk stond - liep in de  

 zomermaanden terug en in februari 2015 werd een van de vennoten ziek. Na een  

 bodembeslag door de fiscus en de dreiging van een faillissementsaanvraag door het  

 pensioenfonds hebben de vennoten besloten het faillissement van de v.o.f. en het  

 faillissement van hen in privé aan te vragen. Voorafgaand aan het faillissement zijn  

 pogingen gedaan om een doorstart te realiseren doch zonder resultaat. De vennoten  

 gaven aan dat enkel de winkel aan de Vershof te Houten is verkocht.  

 

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill.   : 35  

2.2 Aantal in jaar voor faill.   : 35 

2.3 Datum ontslagaanzegging   : 12 november 2015 

 De werknemers is met toestemming van de rechter-commissaris ontslag aangezegd. 

  

3. Activa 

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving :  

 Curanda heeft een drietal onroerende zaken in eigendom. Het betreft de navolgende  

 panden: 

- Peppelkade 9C en 9D te Houten 

- Muntplein 32 te Nieuwegein (het betreft een appartementsrecht). 

 In de tweede verslagperiode is de onroerende zaak (appartementsrecht) aan het Muntplein 

te Nieuwegein verkocht voor een bedrag van € 250.000,00 tezamen met de winkelinventaris 

(zie punt 3.5).  

De overdracht van de eigendom heeft plaatsgevonden op 24 december 2015 

In deze verslagperiode is de onroerende zaak aan de Peppelkade 9C en 9D te Houten 

verkocht voor een bedrag van € 260.000,00. De overdracht van de eigendom heeft 

plaatsgevonden op 24 mei 2016.  

3.2 Verkoopopbrengst : €    510.000,00 

3.3 Hoogte hypotheek : € 1.000.000,00  

 De hypothecaire inschrijving heeft tevens betrekking op de onroerende zaken aan  

 de Peppelkade 9d te Houten en aan de Provincialeweg 33 te Schalkwijk (de  

 voormalige echtelijke woning en inmiddels de woning van vennoot Van  

 Miltenburg).  

3.4 Boedelbijdrage : € 9.450,00 
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Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving   :  

 Curanda heeft de navolgende zaken in eigendom: 

 - winkelinventaris van drie winkels (Houten, Vianen en Nieuwegein) 

 - de inventaris en machines  van de bakkerij (Houten) 

 - voertuigen:   

Peugeot Partner 120 1.6 HDI 

Ford Transit 260S2,2 TDCI 

Iveco Daily 

  - verkoopkar 

 

 Met de Rabobank Kromme Rijnstreek, zijnde pandhouder,  heb ik afgesproken, dat zij de  

 voertuigen ter veiling zullen aanbieden. Deze veiling is op dit moment gaande.  

 De inventaris zal door mij worden verkocht, rekening houdend met art. 57 lid 3 FW. Er is 

 immers sprake van een fiscale vordering ten bedrage van € 86.966,00. 

 

 In deze verslagperiode heb ik een biedprocedure gehouden om de diverse activa van curanda  

 te verkopen.  In dat kader ben ik nog doende definitieve afspraken te maken met  

 geïnteresseerde partijen. 

 

 In deze verslagperiode heb ik de definitieve afrekening ontvangen van de verkoop van de 

winkel- en bedrijfsinventaris van de winkel aan de Raat in Houten en de bakkerij aan de 

Peppelkade te Houten. In totaal is een bedrag van € 114.922,19 ontvangen op de 

faillissementsrekening  

 

3.6  Verkoopopbrengst : € 114.922,19 excl. btw 

3.7  Boedelbijdrage :  

 Ik heb met de bank – voor het geval daar sprake van zou zijn - een boedelbijdrage  

 afgesproken ten bedrage van 10% van de verkoopopbrengst met dien verstande  

 dat sprake zal zijn van een minimale boedelbijdrage van € 1.500,00. 

3.8  Bodemvoorrecht fiscus :  

 De fiscus had voorafgaand aan het faillissement  

 bodembeslag gelegd ten aanzien van de bodemzaken die zich in de Peppelkade 9D  

 te Houten bevonden. Bij het verkopen van de bodemzaken heb ik de belangen van de  

 fiscus ex art. 57 lid 3 FW behartigd door de opbrengst in de boedel te laten vloeien. De  

 fiscale vordering bedraagt € 105.440,00.  

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving :  

  

 Huur 

 Curanda verhuurt een deel van de onroerende zaak aan de Peppelkade 9c te Houten aan  

 GDO Autoruiten. Maandelijks ontvangt de boedel uit dien hoofde huurpenningen ten  

 bedrage van € 880,00. Tot op heden is in totaal een bedrag van € 3.520,00 op de  

 faillissementsrekening voldaan. De huur is beëindigd per 24 mei 2016. Het restant van de 

 huur is verrekend met de waarborgsom. 
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4. Debiteuren 

4.1  

Totaal debiteuren volgens debiteurenlijst 

failliet 

 

 €   11.589,16  

 Voor datum faillissement reeds voldaan 

op bankrekening van failliet  €       785,32  

  Na datum faillissement voldaan op 

bankrekening van failliet  €     5.781,33  

  Na datum faillissement voldaan op 

faillissementsrekening  €     4.275,23  

  Oninbaar wegens faillissement debiteur  €              -    

  Oninbaar om economische redenen  €       474,87  

  Verrekend met tegenvordering of 

schadevergoeding  €       146,65  

  

  

 €   11.463,40  

 Openstaande debiteuren 

  

 €       125,76  

 

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en)   :  

 De Rabobank Kromme Rijnstreek heeft op gefailleerde een vordering ten bedrage van  

  € 624.667,15 te vermeerderen met rente en kosten uit hoofde van diverse  

 kredietfaciliteiten. 

 

5.2 Leasecontracten   :  

 Er is geen sprake van leaseovereenkomsten die door curanda zijn afgesloten.  

 

5.3 Beschrijving zekerheden   :  

 De Rabobank heeft de navolgende zekerheden bedongen: 

 - verpanding van vorderingen op derden, voorraden, machines, inventaris en  

 transportmiddelen; 

 - eerste hypothecaire inschrijving op de onroerende zaken Peppelkade 9c en d (Houten) ad  

 € 600.000,00. 

 - eerste hypothecaire inschrijving op de onroerende zaken Muntplein 32 (Nieuwegein) en  

 Provincialeweg 33 (Schalkwijk*) ad € 1.000.000,00.  

 -verpanding van de rechten uit hoofde van een verzekeringspolis afgesloten bij Generali; 

 - Staatsgarantie 

 - achterstelling van de vordering van mevrouw A.P.M. van Wijk  

  

 *)De onroerende zaak te Schalkwijk betreft de woning van vennoot Van Miltenburg te  

 Schalkwijk. 

 

 Onroerende zaken 

 Wat betreft de onroerende zaken is met de bank, zijnde hypotheekhouder, afgesproken  

 dat ik zou trachten deze middels een biedingsprocedure te verkopen. Mocht dit niet  

 lukken, dan zou de bank het verkoopproces ter hand nemen. Gebleken is dat de  

 onroerende zaak aan het  Muntplein te Nieuwegein aldus kon worden verkocht. De  

 Peppelkade is echter onverkocht gebleven vanwege het uitblijven van reële belangstelling.  
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 Dit pand wordt nu onderhands aangeboden via een door de Rabobank ingeschakelde  

 makelaar. 

 Inmiddels is in deze verslagperiode ook het pand aan de Peppelkade verkocht (zie punt 3.1) 

  

5.5 Boedelbijdragen   :  

 Met de bank zijn de navolgende boedelbijdragen gesproken: 

 

Muntplein 

1. Verkoop naar aanleiding van de biedingsprocedure: 

Boedelbijdrage: zal worden vastgesteld aan de hand  van de staffel in de 

separatistenregeling, waarbij voor het deel dat de verkoopwaarde van een object meer zal 

bedragen dan € 225.000,00 een boedelbijdrage van 1,5% zal worden gerekend over de 

verkoopopbrengst. 

2. Verkoop onderhands, mocht een verkoop van de onroerende zaken aan de Peppelkade 

niet via de biedingsprocedure worden gerealiseerd. Boedelbijdrage: € 3.000. 

 

Peppelkade 9c en d 

1. Verkoop naar aanleiding van de biedingsprocedure: 

Boedelbijdrage: zal worden vastgesteld aan de hand  van de staffel in de 

separatistenregeling, waarbij voor het deel dat de verkoopwaarde van een object meer zal 

bedragen dan € 225.000,00 een boedelbijdrage van 1,5% zal worden gerekend over de 

verkoopopbrengst. 

2. Verkoop onderhands, mocht een verkoop van de onroerende zaken aan de Peppelkade 

niet via de biedingsprocedure worden gerealiseerd. Boedelbijdrage: € 3.000,--  

 

 Inmiddels is uit hoofde  van bedongen boedelbijdrage een bedrag van € 9.450,00 op de  

 faillissementsrekening voldaan.  

 

 Debiteuren 

 Boedelbijdrage ter hoogte van 10% van het geïncasseerde bedrag met een minimum van  

 € 1.500,00 

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht   :  

 De vennoten hebben administratie van curanda overhandigd bestaande uit hard copy  

 stukken en digitale bestanden. Deze worden aan een onderzoek onderworpen. 

7.2 Depot jaarrekeningen   : n.v.t. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant   : n.v.t. 

7.4 Stortingsverpl. aandelen   : n.v.t. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur   : n.v.t. 

7.6 Paulianeus handelen   : zie verslag 2 
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8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen   : € 76.594,15  

 Ik ben nog in afwachting van de vordering  van de verhuurders. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus   : € 105.440,00 

8.3 Pref. vord. van het UWV   : €   55.034,43 

8.4 Andere pref. crediteuren   : 0  

8.5 Aantal concurrente crediteuren   : 42 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren   : € 155.276,75 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  : nog onbekend 

 

10.  Overig  

10.1  Termijn afwikkeling faill.   :  nog onbekend 

10.2  Plan van aanpak    :  

 - inventariseren schuldvorderingen; 

 - afrekenen debiteuren met de Rabobank; 

 - verkopen woning van vennoot Van Miltenburg in zijn privé faillissement; 

 - rechtmatigheidsonderzoek  

10.3  Indiening volgend verslag   : 13 september 2016 

 

 

11. ONDERTEKENING  

 

 

Handtekening curator:  

 

  

 

 


