
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Baijtra International B.V. 12-04-2018 
 3

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Baijtra 
International B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
63338459, statutair gevestigd te Breda, vestigingsadres: 1013 AA Amsterdam, 
De Ruijterkade 5. Het faillissement is uitgesproken door de Rechtbank Zeeland-
West-Brabant en vervolgens overgedragen aan de rechtbank Amsterdam.

12-04-2018 
 3

De ondernemingsactiviteiten volgens informatie van de Kamer van Koophandel 
bestaan uit het beheer van vermogen. Op 7 februari 2017 is de inschrijving 
wegens opheffing van de vestiging door de Kamer van Koophandel ambtshalve 
doorgehaald.

12-04-2018 
 3

Financiële gegevens niet bekend. 12-04-2018 
 3

Verslagnummer 6
Datum verslag 16-04-2019
Insolventienummer F.13/17/324
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000015519:F001
Datum uitspraak 19-09-2017

R-C mr. AE de Vos
Curator mr J.L. van den Heuvel



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

0

Volgens registratie bij de Kamer van Koophandel: 0 werkzame personen.

12-04-2018 
 3

Boedelsaldo
€ 0,00

12-04-2018 
 3

van
12-1-2018

t/m
11-4-2018

12-04-2018 
 3

van
12-4-2018

t/m
26-7-2018

27-07-2018 
 4

van
27-7-2018

t/m
17-1-2019

18-01-2019 
 5

van
18-1-2019

t/m
15-4-2019

16-04-2019
 6

Verslagperiode Bestede uren

3 5,20 uur

4 6,30 uur

5 4,40 uur

6 1,60 uur

totaal 17,50 uur



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Totaal aantal bestede uren: 16,7 uur. 12-04-2018 
 3

Totaal aantal bestede uren: 23 27-07-2018 
 4

Totaal aantal bestede uren: 27,4 18-01-2019 
 5

Totaal aantal bestede uren: 29,5 uur 16-04-2019
 6

1. Inventarisatie

Zie voorgaande verslagen. Het verhoor van de voormalige bestuurder, de heer 
Baijings heeft op 1 februari jl. plaatsgevonden. Zie verder onder 7. 
Rechtmatigheid.

12-04-2018 
 3

Zie het eerste openbaar verslag. 12-04-2018 
 3



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

2. Personeel

Personeelsleden
0

12-04-2018 
 3

Personeelsleden
0

Zie voorgaande verslagen.
De heer J.A.J. Baijings, voormalig bestuurder van Baijtra International B.V., 
heeft tijdens het verhoor bij de rechter-commissaris op 1 februari 2018 
verklaard dat er gedurende de periode dat hij bestuurder was (tot 1 augustus 
2016) geen personeel bij de vennootschap in dienst is geweest, maar dat hij 
niet op de hoogte is van de situatie van na 1 augustus 2016. De curator is ook 
niet op de hoogte van de situatie na 1 augustus 2016, nu het niet mogelijk is 
gebleken om in contact te komen met de persoon die vanaf die datum (indirect) 
bestuurder is van Baijtra International B.V., de heer Gonzales.

12-04-2018 
 3



3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Niet van toepassing

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Niet aangetroffen

totaal € 0,00 € 0,00

Niet van toepassing. 12-04-2018 
 3

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

totaal € 0,00 € 0,00



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

4. Debiteuren

Niet bekend. 12-04-2018 
 3

5. Bank/Zekerheden

€ 118,41

Zie voorgaande verslagen.

12-04-2018 
 3

Zie voorgaande verslagen. 12-04-2018 
 3

Zie voorgaande verslagen. 12-04-2018 
 3



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

Er is geen administratie beschikbaar. Zie verder onder "Toelichting 
rechtmatigheid".

12-04-2018 
 3

De heer Baijings heeft verklaard dat niet duidelijk is waar het 
aandeelhoudersregister zich bevindt.

12-04-2018 
 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

12-04-2018 
 3

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

12-04-2018 
 3



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

Op 1 februari jl. heeft het verhoor van de voormalige bestuurder, de heer J.A.J. 
Baijings, door de rechter-commissaris plaatsgevonden. De heer Baijings heeft 
verklaard dat de vennootschap in de periode dat hij nog bestuurder was geen 
activiteiten had. Het betrof een lege vennootschap zonder geldstromen. 

Volgens de heer Baijings bestond het voornemen om op of rond 1 augustus 
2016 de aandelen van Baijtra  International B.V. voor een bedrag van € 
1.500,= over te dragen aan Debet Brookers Limited. Deze vennootschap zou 
eigendom zijn van de heer Gonzales. Uiteindelijk zijn de aandelen echter niet 
overgedragen. Debet Brookers Limited is wel bestuurder geworden van Baijtra 
International B.V. De heer Gonzales was bestuurder van Debet Brookers 
Limited. De heer Baijings heeft naar zijn zeggen de voorhanden zijnde 
administratie (praktisch geen), formulieren voor het overschrijven van de 
inschrijving van de Kamer van Koophandel, de notariële akte en de statuten 
aan de heer Gonzales overhandigd. Curator beschikt niet over benodigde 
contactgegevens om de heer Gonzales te laten oproepen voor verhoor. De 
heer Baijings heeft toegezegd te kijken of hij nog over contactgegevens uit het 
verleden beschikt.

12-04-2018 
 3

Kort na de vorige verslaglegging heeft de heer Baijings toch contact met 
curator opgenomen en antwoord gegeven op gestelde vragen. Daarop heeft 
curator de heer Baijings nog enkele vervolgvragen gesteld. Daarna is niet meer 
van de heer Baijings vernomen. Ook is curator nog niet in contact kunnen 
komen met de heer Gonzales.

27-07-2018 
 4

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond. 18-01-2019 
 5

Het rechtmatigheidsonderzoek duurt voort. 16-04-2019
 6

Bijwonen van het verhoor. Vervolgens heeft de curator de heer Baijings per e-
mail een aantal vragen gesteld naar aanleiding van het verhoor en de 
informatie en stukken die aan de curator zijn verstrekt. Daarop heeft de heer 
Baijings, ondanks meerdere herinneringen en pogingen om telefonisch contact 
met de heer Baijings te krijgen, niet op gereageerd.

12-04-2018 
 3

Telefoon en correspondentie met de heer Baijings en rechter-commissaris. 27-07-2018 
 4

8. Crediteuren

€ 27,23

ClaimsAgent: € 27,23 + pm
Salaris curator: p.m.

12-04-2018 
 3



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 30,25

ClaimsAgent: € 30,25 + pm Salaris curator: p.m.

18-01-2019 
 5

€ 376.678,00

De heer Baijings, voormalig bestuurder, heeft tijdens het verhoor verklaard dat 
gedurende de periode dat hij bestuurder was (tot 1 augustus 2016) er geen 
activiteiten in de vennootschap hebben plaatsgevonden en er geen personeel 
in dienst is geweest.
De belastingdienst diende echter diverse vorderingen in voor de periode 
2015/2016/2017 terzake openstaande aanslagen:
- omzetbelasting: € 20.838
- loonheffingen: € 325.834
- vennootschapsbelasting: € 5.692
- kosten: € 24.314

12-04-2018 
 3

€ 0,00 12-04-2018 
 3

€ 1.262,45 12-04-2018 
 3

5

Geen w ijzigingen ten opzichte van het  voorgaande verslag.

12-04-2018 
 3

6 18-01-2019 
 5

€ 51.034,00

Geen w ijzigingen ten opzichte van het voorgaande verslag.

12-04-2018 
 3

€ 51.308,57 18-01-2019 
 5

Bij ongewijzigde omstandigheden zal geen uitkering aan crediteuren kunnen 
plaatsvinden.

18-01-2019 
 5



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Administreren schuldenlast. 12-04-2018 
 3

9. Procedures



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

Curator zal met de rechter-commissaris in overleg treden over te nemen 
vervolgstappen.

12-04-2018 
 3

Curator beschikt slechts over beperkte informatie en is feitelijk niet in staat om 
gedegen onderzoek te doen naar de oorzaken van het faillissement. Pogingen 
om in contact te komen met de heer Baijings en/of de heer Gonzales worden 
voortgezet.

27-07-2018 
 4

Afronden rechtmatigheidsonderzoek. 18-01-2019 
 5

Met de rechter-commissaris vindt nader overleg plaats omtrent de w ijze van 
afw ikkeling en eventueel te nemen vervolgstappen.

16-04-2019
 6

Niet bekend. 12-04-2018 
 3

16-7-2019 16-04-2019 
 6

Verslaglegging. 12-04-2018 
 3

Verslaglegging. 27-07-2018 
 4

Verslaglegging 18-01-2019 
 5

Verslaglegging. 16-04-2019
 6

Bijlagen
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