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Gegevens onderneming: Jeanique Foods B.V. 
Faillissementsnummer: C/03/17/323 F 

FAILLISSEMENTSVERSLAG   

 

Nummer:  5  

Datum:     3 juli 2019    

 
Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud 

daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. 

 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Jeanique Foods B.V., statutair gevestigd te Neer en 

zaakdoende te (5721 VV) Asten aan het adres Laagveld 9. 

Inschrijving in het handelsregister onder dossiernummer 

12068265.     

  

Faillissementsnummer C/03/17/323 F 

Datum uitspraak 31 oktober 2017  

  

Curator mr. E.J.M. Stals   

Rechter-commissaris mr. B.R.M. de Bruijn    

  

Activiteiten onderneming Naar opgaaf uit het handelsregister:  

produceren van soepen en salades.     

Omzetgegevens 2015: € 135.203,- (concept jaarstukken 2016) 

2016: € 169.396,- (concept jaarstukken 2016)  

2017: Nog geen gegevens bekend   

Personeel gemiddeld aantal Per datum faillissement was er geen personeel betrokken, 

anders dan de DGA die een arbeidsovereenkomst met 

Jeanique Foods B.V. had.   

  

Boedelrekening NL 86 ABNA 0247394505 

Gerealiseerd actief € 6.690,02  

Actief per verslagdatum € 5.690,07 

  

Verslagperiode 1 december 2018 t/m 30 juni 2019  

Bestede uren in verslagperiode 2 uur en 10 minuten   

Bestede uren Totaal 61 uur en 0 minuten   

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie Enig alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder en enig 

aandeelhouder van Janique Foods B.V. is Majedo Holding 

B.V. Enig alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder en enig 

aandeelhouder van Majedo Holding B.V. is mevrouw 

M.J.I.H. Dorssers-Weerts.           

1.2 Winst en verlies 2015: € 47.722,- (concept jaarstukken 2016) 

2016: € 52.021,- (concept jaarstukken 2016)  

2017: Nog geen gegevens bekend   

1.3  Balanstotaal 2015: € 135.203,- (concept jaarstukken 2016) 

2016: € 169.396,- (concept jaarstukken 2016)  
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2017: Nog geen gegevens bekend   

1.4 Lopende procedures Zover bekend waren er per datum faillissement geen 

procedures aanhangig.  

1.5  Verzekeringen De bedrijfsmatige verzekeringen boden naar opgaaf van de 

verzekeringsmaatschappij geen dekking meer en zijn 

inmiddels geroyeerd.   

1.6 Huur Gefailleerde huurde een bedrijfslocatie te Asten. Er is 

inmiddels contact geweest met de verhuurder.   

1.7  Oorzaak faillissement Naar zeggen van de bestuurder is het faillissement te wijten 

aan het navolgende: 

 

De onderneming is 10 jaar geleden opgestart, waarbij als 

bedrijfsactiviteit te gelden had, het bereiden van soepen, 

sauzen en salades.  

 

Na de faillissementen / sluitingen van een aantal grote 

klanten is de productie en verkoop van soepen reeds een 

aantal jaren geleden gestaakt, omdat deze activiteit niet 

meer rendabel was.  

 

De laatste jaren was de hoofdactiviteit de productie van 

sauzen. Medio 2017 heeft de grootste afnemer van sauzen 

plotsklaps de afname gestaakt; deze afnemer behelsde 

omstreeks 85% van de omzet. De bedrijfsvoering werd 

daarmee (fors) verlieslatend en dit heeft uiteindelijk de 

aandeelhouder doen besluiten tot het aanvragen van het 

eigen faillissement.    

   

 Werkzaamheden Intakebespreking met de bestuurder, alsmede een globale 

(administratieve) inventarisatie van het faillissement.    

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Geen werknemers 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Geen werknemers    

2.3 Datum ontslagaanzegging N.v.t.  

 Werkzaamheden - 

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving N.v.t. 

3.2  Verkoopopbrengst - 

3.3 Hoogte hypotheek - 

3.4 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden -  
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Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Op de bedrijfslocatie van gefailleerde bevond zich een 

beperkte inventaris bestaande uit een aantal meubels, een 

koelcel en kookgerei. De waarde van deze bedrijfsmiddelen 

is indicatief bepaald op € 1.400,- / € 1.800,- 

executiewaarde.  

 

De bedrijfsmiddelen zijn samen met de voorraad 

voedingsmiddelen / ingrediënten verkocht, waarbij voor de 

bedrijfsmiddelen een koopsom ad € 2.500,- is ontvangen.               

3.6 Verkoopopbrengst € 2.500,- te vermeerderen met 21% BTW  

3.7 Boedelbijdrage N.v.t. vanwege de afwikkeling ex 57 lid 3 Fw  

3.8 Bodemvoorrecht fiscus Er bestaat een beperkte fiscale schuld, waardoor de 

opbrengst van deze bedrijfsmiddelen (bodemzaken) middels 

tussenkomst van de faillissementsboedel wordt afgewikkeld.  

  Werkzaamheden Bezichtiging op locatie met een taxateur; afstemming met 

de taxateur; afstemming met de geïnteresseerde koper; 

verkoop van de goederen.   

 

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Op de bedrijfslocatie van gefailleerde bevond zich een 

beperkte voorraad voedingsmiddelen / ingrediënten, 

waarvan van een gedeelte de houdbaarheidsdatum reeds 

verstreken was. Daarbij betrof het voor het merendeel 

aangebroken (groot)verpakkingen. De liquidatiewaarde van 

deze (bederfelijke) goederen is indicatief bepaald op € 

100,- / € 200,-.     

 

De voorraad voedingsmiddelen / ingrediënten zijn samen 

met de bedrijfsmiddelen verkocht, waarbij voor de voorraad 

een koopsom ad € 500,- is ontvangen.  

 

Afrekening van deze niet bodemzaken dient nog plaats te 

vinden met de pandhouder.  

 

Verslag 2: 

Afrekening met de pandhouder dient nog plaats te vinden.  

 

Verslag 3: 

Afrekening met de pandhouder heeft plaatsgevonden.  

 

Verslag 4: 

In de verslagperiode heeft de financiële afwikkeling 

plaatsgevonden. 

3.10 Verkoopopbrengst € 500,- te vermeerderen met 6% BTW 

3.11 Boedelbijdrage Hierover dient nog concrete afstemming met de 

pandhouder plaats te vinden.    
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Verslag 2: 

Afstemming met de pandhouder heeft inmiddels 

plaatsgevonden. Met de pandhouder is een 

boedelvergoeding van 25% (te vermeerderen met BTW) 

overeengekomen.   

Verslag 3: 

De boedelbijdrage ad € 151,25 (inclusief BTW) is ontvangen 

 Werkzaamheden Bezichtiging op locatie met een taxateur; afstemming met 

de taxateur; afstemming met de geïnteresseerde koper; 

verkoop van de goederen.   

 

Verslag 3: 

Afrekening pandhouder. 

 

Verslag 4: 

De financiële afwikkeling met  de pandhouder  
 

Andere activa 

3.12 Beschrijving N.v.t.     

3.13 Verkoopopbrengst - 

 werkzaamheden -   

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Per datum faillissement bestond er een beperkte 

debiteurenportefeuille, waarbij een aantal debiteuren 

tevens als crediteur in het faillissement te gelden heeft.  

 

Verslag 2: 

Er is een bedrag ad € 772,95 aan pre-faillissement 

debiteuren geïncasseerd.    

 

Verslag 3: 

Nu een verdere incasso van de debiteuren niet aan de orde 

lijkt, zal afrekening met de pandhouder kunnen 

plaatsvinden.  

4.2 Opbrengst tot heden € 772,95  

4.3 Boedelbijdrage Verslag 2: 

Afstemming met de pandhouder heeft inmiddels 

plaatsgevonden. Met de pandhouder is een 

boedelvergoeding van 25% (te vermeerderen met BTW) 

overeengekomen.   

Verslag 3: 

De af te dragen boedelvergoeding bedraagt € 233,82 

(inclusief BTW).   
 Werkzaamheden Inventariseren debiteurenpositie    

 

Verslag 2: 

Debiteurenincasso.   
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5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
ING Bank N.V. is als financier betrokken. Daarnaast is er 

een aantal private financieringen / geldleningen aangegaan. 

Uiteindelijk is gebleken dat de ING Bank N.V. als 

pandhouder ter zake van de roerende zaken en vorderingen 

heeft te gelden.   

5.2 Leasecontracten Geen zover bekend.    

5.3 Beschrijving zekerheden Pandrechten op de roerende zaken en vorderingen.   

 

Verslag 4: 

Zijdens de financier zijn er nog vragen gekomen met 

betrekking tot een bedrijfsbus, die op nam zou staan van de 

gefailleerde vennootschap; dit blijkt echter niet correct te 

zijn.  
5.4 Separistenpositie N.v.t. (goederen zijn inmiddels verkocht)   

5.5 Boedelbijdragen Nog overeen te komen ter zake van de opbrengst van de 

voorraad en de beperkte debiteurenincasso.  

5.6 Eigendomsvoorbehoud Er is geen eigendomsvoorbehoud gehonoreerd.  

5.7 Reclamerechten N.v.t.  

5.8 Retentierechten N.v.t.   

 Werkzaamheden Correspondentie met de betrokken bank.   

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden De bedrijfsactiviteiten zijn niet voortgezet na datum 

faillissement.  

6.2 Financiële verslaglegging N.v.t.  

 Werkzaamheden - 

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving Er heeft geen doorgestart plaatsgevonden.   

6.4 Verantwoording N.v.t.  

6.5 Opbrengst - 

6.6 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht Er is een gedeeltelijke administratie beschikbaar gesteld.   

7.2 Depot jaarrekeningen 2013: Te laat gedeponeerd (17/7/2015) 

2014: Niet gedeponeerd 

2015: 2015: Te laat gedeponeerd (9/3/2017) 

2016: Per datum faillissement was de termijn voor 

deponering nog niet verstreken  

7.3 Goedk. Verkl. Accountant N.v.t. 
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7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
Nog te onderzoeken   

7.5 Onbehoorlijk bestuur Nog te onderzoeken.  

 

Verslag 4:  

Er is een aanvang gemaakt met het onderzoek; naar 

verwachting zal dit de komende verslagperiode afgerond 

gaan worden.  

 

Verslag 5: 

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De 

curator zal thans bezien welke verdere insteek 

opportuun is.  

  
7.6 Paulianeus handelen Nog te onderzoeken.  

 

Verslag 5: 

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De 

curator zal thans bezien welke verdere insteek 

opportuun is.  

  
 Werkzaamheden Quick scan administratie   

 

Verslag 5: 

Afronden van het rechtmatigheidsonderzoek.  

  
 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen PM  

8.2 Pref. Vord. van de fiscus Thans is een bedrag ad € 365,- aangemeld.  

 

De 29 lid 7 OB claim is nog niet aangemeld en bedraagt op 

basis van de aangemelde vorderingen € 4.869,02.  

 

Verslag 3: 

Er is inmiddels een bedrag ad € 5.234,- aangemeld door de 

Belastingdienst.   

8.3 Pref. Vord. van het UWV N.v.t.  

8.4 Andere pref. Crediteuren (nog) geen vordering aangemeld.  

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
Tot op heden aangemeld: 22  

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Tot op heden aangemeld: € 85.974,62    

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend.  

 Werkzaamheden Inventariseren en verwerken aangemelde vordering(en)  

 

9 Procedures  
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9.1 Naam wederpartij(en) - 

9.2  Aard procedure - 

9.3 Stand procedure - 

 werkzaamheden - 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend  

10.2  Plan van aanpak Verder rechtmatigheidsonderzoek. 

10.3 Indiening volgend verslag Januari 2020      

 werkzaamheden Verslag 1, 2, 3, 4 en 5:  

Correspondentie met de Rechter-commissaris; 

verslaglegging.     
 

Weert, 3 juli 2019  

  

 

mr. E.J.M. Stals,   

curator 

 
 

Disclaimer: 

Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo 

zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk 

is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf 

– bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste 

perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

 

 


