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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Bella Frutta B.V. t.h.o.d.n. Bake my Day (hierna “ Bella”). 02-08-2018 
 1

Bella is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57498466 
en statutair gevestigd te Amsterdam. Het vestigingsadres is (1017 DA) 
Amstelstraat 45, Amsterdam.

02-08-2018 
 1

Het exploiteren van een horecagelegenheid (lunchroom). 02-08-2018 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € 399.380,00 € -9.090,00 € 65.433,00

2017 € 390.941,00 € -34.954,00 € 63.580,00

Verslagnummer 4
Datum verslag 22-05-2019
Insolventienummer F.13/18/226
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000055562:F001
Datum uitspraak 03-07-2018

R-C mr. WF Korthals Altes
Curator mr J.L. van den Heuvel



Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Er zijn geen financiële gegevens van de bestuurder ontvangen. Uit de bij het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarrekening 
2016 blijkt dat het balanstotaal in dat jaar EUR 65.433 was.

02-08-2018 
 1

De financiële gegevens volgen uit de aangiften vennootschapsbelasting 2016 
en 2017.

22-05-2019
 4

1

Dit volgt uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

02-08-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 116,03

02-08-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 137,79

22-05-2019
 4

van
3-7-2018

t/m
1-8-2018

02-08-2018 
 1

van
2-8-2018

t/m
2-11-2018

07-11-2018 
 2

van
4-2-2019

t/m
15-5-2019

22-05-2019
 4



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Verslagperiode Bestede uren

1 13,50 uur

2 17,10 uur

3 10,70 uur

4 11,70 uur

totaal 53,00 uur

Dit 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 
onder andere 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 en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen 
derhalve geen rechten worden ontleend.

02-08-2018 
 1

1. Inventarisatie

Bella is opgericht op 5 maart 2013. Mevrouw C.A. Assegaf is sedert 5 maart 
2013 bestuurder van Bella.

02-08-2018 
 1

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement van Bella werden de 
aandelen in het kapitaal van Bella gehouden door mevrouw Assegaf en 
mevrouw N. M’Rabti.

22-05-2019
 4

De curator is niet bekend met lopende procedures. 02-08-2018 
 1

Onbekend. 02-08-2018 
 1



1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De huur is volgens opgave van de bestuurder reeds voor datum faillissement 
opgezegd.

02-08-2018 
 1

Door de curator is vastgesteld dat Bella voorheen een bedrijfsruimte aan de 
Amstelstraat 45 te (1017 DA) Amsterdam huurde. De huurovereenkomst was 
echter reeds voor datum faillissement beëindigd, in onderling overleg met de 
verhuurder.

22-05-2019
 4

De bestuurder van Bella heeft verklaard dat de oorzaak van het faillissement 
als volgt is. De onderneming is in 2013 van start gegaan als een zogenaamde 
health shop, gevestigd in de Amstelstraat. Na verloop van tijd werd duidelijk 
dat Bella met dit concept niet w instgevend was. Er waren simpelweg niet 
genoeg klanten. Om die reden is er in begin 2016 voor gekozen om van de 
health shop een broodjeszaak te maken, genaamd Bake My Day. Ondanks dat 
de zaken er na deze verandering op vooruitgingen, bleek het niet mogelijk om 
de aanzienlijke schuldenlast die Bella uit het verleden meedroeg in te lossen. 
Om die reden was het faillissement van Bella uiteindelijk onvermijdelijk.

Het faillissement is op aanvraag van Vereniging Buma en Stichting Ter 
Exploitatie van Naburige Rechten (SENA) door de rechtbank uitgesproken.

De curator heeft de oorzaken van het faillissement nog in onderzoek.

02-08-2018 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden
0

De bestuurder heeft de curator geïnformeerd dat tot kort voor het faillissement 
drie personeelsleden in dienst waren bij Bella. Zekerheidshalve heeft de 
curator met toestemming van de rechter-commissaris de drie werknemers – 
waaronder de bestuurder, die ook in loondienst was – voor zover vereist een 
ontslagaanzegging toegezonden.

02-08-2018 
 1

Datum Aantal Toelichting

30-7-2018 3

totaal 3

De werknemers zijn geïnformeerd over de mogelijkheid zich te wenden tot het 
UWV indien er sprake is van onbetaald gelaten salaris of emolumenten.

02-08-2018 
 1

Eén van de oud-werknemers van Bella heeft zich in de verslagperiode gemeld 
bij het UWV, nu zij niet al haar loonbetalingen zou hebben ontvangen van 
Bella. Naar aanleiding daarvan is er een collectieve intake gepland, die op 29 
augustus 2018 zou plaatsvinden. Naast de bestuurder (tevens oud-
werknemer) van Bella zijn echter geen van de oud-werknemers verschenen.

07-11-2018 
 2

3. Activa

Gefailleerde beschikt niet over onroerende zaken. 02-08-2018 
 1

Niet van toepassing. 02-08-2018 
 1



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

Gefailleerde beschikt niet over bedrijfsmiddelen. 02-08-2018 
 1

Niet van toepassing. 02-08-2018 
 1

Niet van toepassing. 02-08-2018 
 1

Gefailleerde beschikt niet over voorraden en/of onderhanden werk. 02-08-2018 
 1

Niet van toepassing. 02-08-2018 
 1

Gefailleerde beschikt niet over andere activa. 02-08-2018 
 1

Niet van toepassing. 02-08-2018 
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4. Debiteuren

Voor zover bekend zijn er geen debiteuren. 02-08-2018 
 1

Uit de administratie van Bella is gebleken dat sprake is van een vordering op 
de bestuurder van Bella. De curator is met de bestuurder in gesprek over een 
eventuele betalingsregeling ten aanzien van deze vordering.

22-05-2019
 4

Geen. 02-08-2018 
 1



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

5. Bank/Zekerheden

De bank heeft geen vordering ingediend.
02-08-2018 

 1

Voor zover bekend zijn er geen leasecontracten. 02-08-2018 
 1

Niet aan de orde. 02-08-2018 
 1

Niet van toepassing. 02-08-2018 
 1

Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven. Vooralsnog is niet gebleken van 
leveringen onder eigendomsvoorbehoud.

02-08-2018 
 1

Tot op heden is niet gebleken van enig retentierecht. 02-08-2018 
 1

Tot op heden is niet gebleken van reclamerechten. 02-08-2018 
 1

Alle banken zijn aangeschreven. 02-08-2018 
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming



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

Voortzetten onderneming

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement van Bella waren de 
activiteiten van Bella reeds gestaakt. Zowel de dienstverbanden met de 
personeelsleden als de huurovereenkomst ten aanzien van het pand waar 
Bella voorheen actief was, waren reeds voor datum faillissement beëindigd. De 
onderneming kon dan ook niet worden voortgezet of doorgestart.

02-08-2018 
 1

Niet van toepassing. 02-08-2018 
 1

Geen. 02-08-2018 
 1

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 02-08-2018 
 1

Niet van toepassing. 02-08-2018 
 1

Niet van toepassing.
02-08-2018 

 1

Niet van toepassing.
02-08-2018 

 1

Geen. 02-08-2018 
 1

7. Rechtmatigheid



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator is nog in afwachting van de ontvangst van de administratie van 
gefailleerde.

02-08-2018 
 1

De curator heeft de administratie ontvangen. zowel de bestuurder van 
gefailleerde als de boekhouder hebben de gevraagde informatie aangeleverd. 
De curator zal de administratie aan een onderzoek onderwerpen, waarmee 
reeds een aanvang is gemaakt.

18-02-2019 
 3

De curator heeft vragen gesteld aan de bestuurder over zijn bevindingen in 
het onderzoek. Deze vragen zijn door de bestuurder beantwoord. De curator 
beraadt zich thans over het vervolg.

22-05-2019
 4

De jaarrekeningen over de jaren 2015 en 2016 zijn niet tijdig gedeponeerd. 02-08-2018 
 1

Bella kan worden aangemerkt als een kleine vennootschap volgens art. 2:396 
lid 1 BW en is vrijgesteld van accountantscontrole.

02-08-2018 
 1

Nog in onderzoek. 02-08-2018 
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Gelet op het niet tijdig deponeren van de jaarrekeningen is er reeds sprake 
van onbehoorlijk bestuur waarvan wordt vermoed dat dat een belangrijke 
oorzaak is van het faillissement.
De curator zal onderzoeken of sprake is geweest van materieel onbehoorlijk 
bestuur.

02-08-2018 
 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

02-08-2018 
 1



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De curator is nog niet in bezit van de volledige administratie en kan derhalve 
nog geen onderzoek doen naar eventuele onrechtmatigheden.

02-08-2018 
 1

De administratie is bij de curator ingeleverd. De curator heeft een aanvang 
gemaakt met het onderzoek.

18-02-2019 
 3

De curator is in afwachting van de ontvangst van de volledige administratie. 
Zodra deze ontvangen is kan er worden gestart met het 
rechtmatigheidsonderzoek.

02-08-2018 
 1

De curator heeft, ondanks meerdere verzoeken aan de bestuurder van Bella, 
nog geen volledige administratie ontvangen. Er kan dus geen onderzoek 
worden gedaan.

07-11-2018 
 2

De administratie is ingeleverd en geïnventariseerd. 18-02-2019 
 3

Verder onderzoek en correspondentie met de bestuurder. 22-05-2019
 4

8. Crediteuren

Salaris curator: p.m. 
Claims Agent (crediteurenadministratie): p.m.

02-08-2018 
 1



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

€ 10.569,00

De Belastingdienst heeft vorderingen ingediend inzake de omzetbelasting over 
het eerste kwartaal van 2018 en loonheffing over de maanden januari tot en 
met april 2018.

02-08-2018 
 1

€ 34.056,00

De vordering van de Belastingdienst is verhoogd met de omzetbelasting over 
het tweede kwartaal van 2018, de loonheffingen over de maand juni 2018 en 
de vordering ex art. 29 lid 7 Wet op de Omzetbelasting 1968.

07-11-2018 
 2

€ 47.333,00 18-02-2019 
 3

€ 46.441,00

De Belastingdienst heeft de vordering aangepast naar aanleiding van een 
verrekening.

22-05-2019
 4

Vooralsnog niet bekend.
02-08-2018 

 1

Dit betreft de vordering met betrekking tot de aanvraag van het faillissement.
02-08-2018 

 1

€ 1.157,55 07-11-2018 
 2

6

Volgens de door de bestuurder beschikbaar gestelde crediteurenlijst zijn er in 
totaal 34 crediteuren.

02-08-2018 
 1

19 07-11-2018 
 2

20 18-02-2019 
 3

22 22-05-2019
 4



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 14.799,73

Volgens de door de bestuurder beschikbaar gestelde crediteurenlijst bedraagt 
de totale schuldenlast EUR 100.205,16.

02-08-2018 
 1

€ 68.376,78 07-11-2018 
 2

€ 69.261,92 18-02-2019 
 3

€ 73.036,86 22-05-2019
 4

Thans is nog niet bekend welke w ijze van afw ikkeling zal worden gevolgd. 02-08-2018 
 1

Het faillissementsdossier is aangemaakt bij www.crediteurenlijst.nl. Alle 
bekende crediteuren zijn aangeschreven met het verzoek hun vorderingen 
digitaal aan te melden. Voor zover crediteuren zich bij curator melden, zullen 
de vorderingen in het faillissementsdossier worden ingevoerd.

02-08-2018 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

9. Procedures

Niet van toepassing. 02-08-2018 
 1

Niet van toepassing. 02-08-2018 
 1

Niet van toepassing. 02-08-2018 
 1

Geen. 02-08-2018 
 1

10. Overig

De curator is nog in afwachting van de ontvangst van de administratie. 02-08-2018 
 1

De curator heeft de bestuurder van Bella meermaals verzocht informatie en 
administratie aan te leveren. Er is tot nu niet voldaan aan enig verzoek. De 
curator beraad zich over de te nemen stappen in dit kader.

07-11-2018 
 2

De administratie is door de curator ontvangen. Er is een aanvang gemaakt met 
het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

18-02-2019 
 3

Het onderzoek zal nog worden voortgezet. Voorts zal de curator met de 
bestuurder in onderhandeling treden over de aflossing van de vordering die 
Bella op haar heeft.

22-05-2019
 4



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Nog niet bekend. 02-08-2018 
 1

De curator verwacht het rechtmatigheidsonderzoek in de komende 
verslagperiode te kunnen afw ikkelen.

18-02-2019 
 3

De afw ikkeling van het faillissement hangt thans met name af van de 
aflossing van de vordering van Bella op de bestuurder.

22-05-2019
 4

22-8-2019 22-05-2019 
 4

Zodra de administratie ontvangen is zal de curator het 
rechtmatigheidsonderzoek starten.

02-08-2018 
 1

De administratie is ontvangen en geïnventariseerd. 18-02-2019 
 3

Onderzoek en correspondentie met de bestuurder. 22-05-2019
 4

Bijlagen
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