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Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

A. vd Broek B.V., statutair gevestigd te Deurne en 

kantoorhoudende te (5751 RR) Deurne, aan het adres 

Hagelkruisweg 88.    

  

Faillissementsnummer C/01/16/606 F 

Datum uitspraak 20 december 2016 

  

Curator mr. J.P.M. Dexters 

Rechter-commissaris mr. C. Schollen-den Besten 

  

Activiteiten onderneming Feitelijk het handelen in (vlees)varkens en het verwerken 

van mest. 

Omzetgegevens 
 

Personeel gemiddeld aantal 4 

  

Boedelrekening NL85 RABO 0314 9878 86 

Gerealiseerd actief € 10.499,10 

Actief per verslagdatum € 10.267,89 

  

Verslagperiode 1 juli 2018 tot en met 31 januari 2019 

Bestede uren in verslagperiode 3 uur en 5 minuten  

Bestede uren Totaal 88 uur en 30 minuten  

 

(De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag worden vetgedrukt 

weergegeven.) 
 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie Gefailleerde is opgericht op 9 april 2015. Enig bestuurder en 

enig aandeelhouder is mevrouw A.J. Nooijen. Gefailleerde is 

vernoemd naar haar schoonzoon, de heer A. van den Broek. 

Laatstgenoemde verklaarde de feitelijk beleidsbepaler van 

gefailleerde te zijn.  

 

Verslag 3 

Dat A. van den Broek de feitelijke beleidsbepaler was, staat 

thans eveneens voor de boedel vast. A. van den Broek is op 

14 april 2017 in staat van faillissement verklaard. 

 

Verslag 4 

Omwille van het feit dat door de heer A. van den Broek 

kenbaar werd gemaakt dat de formele bestuurder mevrouw 

A.J. Nooijen het intakegesprek/gespreksverslag niet zou 

onderschrijven, is de formele bestuurder opnieuw 
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uitgenodigd voor een gesprek teneinde vragen te 

beantwoorden omtrent de dagelijkse leiding. Opnieuw werd 

de curator bevestigd dat de formele bestuurder amper op 

de hoogte was van de het dagelijks reilen en zeilen binnen 

de vennootschap. 

1.2 Winst en verlies Niet bekend. 

1.3  Balanstotaal Niet bekend. 

1.4 Lopende procedures Voor zover bekend lopen er tegen gefailleerde geen 

procedures. 

1.5  Verzekeringen De curator zal daar waar mogelijk en opportuun eventueel 

lopende verzekeringen beëindigen. 

1.6 Huur De curator is niet gebleken van lopende 

huurovereenkomsten en volgens de heer Van den Broek 

zijn die er ook niet. De huurovereenkomsten met 

betrekking tot voertuigen zouden reeds voor datum 

faillissement zijn beëindigd. Het betroffen kennelijk 

leaseovereenkomsten.  

1.7  Oorzaak faillissement Tijdens een bespreking met de bestuurder en de heer 

A.A.P.C. van den Broek verklaarde laatstgenoemde over de 

oorzaak van het faillissement het volgende. 

 

De onderneming richtte zich op de handel in vleesvarkens 

en het verwerken van mest. Met name de handel in 

vleesvarkens liep goed. Het verwerken van mest is echter 

na een korte proefperiode niet verder van de grond 

gekomen.  

 

De heer Van den Broek heeft diverse ondernemingen gehad 

die dezelfde activiteiten ontplooiden, maar die zijn niet 

meer actief. Achtergrond daarvan is dat er op dit moment 

diverse procedures worden gevoerd tussen de heer Van den 

Broek privé c.q. zijn ondernemingen enerzijds en de 

overheid anderzijds (zowel strafrechtelijk als 

bestuursrechtelijk). Deze procedures zijn ook de reden dat 

de heer Van den Broek zelf geen aandeelhouder of statutair 

bestuurder van gefailleerde is. De kans dat de overheid 

gefailleerde dan direct zou “stilleggen” was volgens hem te 

groot. Toch heeft het op naam van mevrouw Nooijen 

starten van een nieuwe onderneming niet het beoogde 

effect gesorteerd, want volgens de heer Van den Broek 

heeft de overheid nu ook deze onderneming ten gronde 

gericht. Diverse overheidsinstanties zouden door onder 

andere het leggen van beslagen (op onder meer 

substantiële BTW-vorderingen op de fiscus en de 

vorderingen op de grootste afnemer van gefailleerde) en 

het uitvoeren van onderzoeken het gefailleerde onmogelijk 

hebben gemaakt om haar activiteiten te blijven ontplooien. 

Daarbij komt dat door het voorgaande ook de cashflow van 
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gefailleerde werd stilgelegd en er aldus een liquiditeitstekort 

ontstond. 

 

Volgens de heer Van den Broek heeft gefailleerde haar 

activiteiten als gevolg van het bovenstaande medio juni/juli 

2016 gestaakt. Er is vervolgens enkele maanden gewacht 

met de aanvraag van het eigen faillissement in de hoop 

later de activiteiten van gefailleerde weer te kunnen 

opstarten. Toen dit niet mogelijk bleek te zijn, is de 

bestuurder van gefailleerde op aangeven van de heer Van 

den Broek alsnog overgegaan tot het aanvragen van het 

eigen faillissement. 

 

Verslag 3 

De boedel onderschrijft deze lezing van de oorzaak van het 

faillissement niet volledig. Uit onderzoek is gebleken dat de 

beslagen van de overheid gefailleerde niet hebben getroffen 

in het vermogen. Gefailleerde heeft vanaf nota bene 

augustus 2015 stelselmatig nagelaten loonheffing te 

betalen. Alle teruggaven omzetbelasting, werden verrekend 

met opengevallen loonheffing en overige belastingen over 

augustus 2015 tot en met mei 2016 (dienaangaande zij ook 

verwezen naar punt 4 van dit verslag). In september 2016 

werd zelfs nog in weerwil van een beslag een bedrag van € 

8.973,-- uitgekeerd aan gefailleerde, welk bedrag overigens 

onmiddellijk tot een bedrag van € 7.500,-- zonder titel werd 

overgeboekt aan de eenmanszaak van A. van den Broek. 

Het eerste beslag heeft plaatsgevonden in februari 2016. 

Gefailleerde wist dat dit beslag geen doel zou treffen, 

omdat de belastingdienst teruggaven omzetbelasting reeds 

had verrekend dan wel zou verrekenen. Vanaf dat moment 

voelde gefailleerde en in hogere mate A. van den Broek de 

hete adem van de overheid in zijn nek. Vanaf februari 2016 

werd via kasopnamen voor een bedrag van € 63.700,-- 

contanten opgenomen, waardoor de creditstand bij de bank 

uiterst beperkt bleef, naar is aan te nemen met het oog op 

het gevaar van beslag door de NVWA op de bankrekening. 

Daar waar omzetten in het verleden via derden werden 

gegenereerd, werden die vanaf februari 2016 met name 

gerealiseerd via de eenmanszaak van A. van den Broek. En 

daar waar voorheen sprake was van teruggaven 

omzetbelasting, resulteerde zulks vanaf maart 2016 in 

vorderingen op gefailleerde ter zake omzetbelasting. Gezien 

de beslagen en mogelijk toekomstige beslagen van de  

NVWA heeft het bestuur van gefailleerde en A. van den 

Broek geen heil meer gezien in de exploitatie en het 

faillissement aangevraagd. Op dat moment was de 

vennootschap zo goed als leeg. 

 Werkzaamheden Verslag 4 
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Aanvullende intake met de formele bestuurder van de 

vennootschap mw Nooijen. 

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
4. 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
4. 

2.3 Datum ontslagaanzegging 23 december 2016 

 Werkzaamheden Correspondentie werknemers en UWV. 

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving Niet van toepassing. 

3.2  Verkoopopbrengst Niet van toepassing. 

3.3 Hoogte hypotheek Niet van toepassing. 

3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden Raadplegen openbare registers (Kadaster). 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Niet van toepassing. 

3.6 Verkoopopbrengst Niet van toepassing. 

3.7 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing. 

  Werkzaamheden Het RDW is verzocht om een lijst van op naam van 

gefailleerde gestelde voertuigen. 

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Niet van toepassing. 

3.10 Verkoopopbrengst Niet van toepassing. 

3.11 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden Niet van toepassing. 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Niet van toepassing. 

3.13 Verkoopopbrengst Niet van toepassing. 

 werkzaamheden Niet van toepassing. 

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Volgens de administratie van gefailleerde heeft zij voor een 

totaal van € 27.941,73 aan vorderingen op 

handelsdebiteuren. Daarvan is een bedrag ter hoogte van 

€ 15.629,98 vanwege het faillissement van de betreffende 

debiteur in ieder geval niet incasseerbaar. De overige 

debiteuren (in totaal € 12.311,75) zijn verzocht de 

openstaande vorderingen te voldoen. 

 

Voorts zou gefailleerde nog diverse vorderingen hebben op 

de fiscus met betrekking tot de teruggave BTW. Op deze 
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vorderingen is reeds voor datum faillissement beslag gelegd 

door (de opsporingsambtenaar van) de Nederlandse 

Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van 

Economische Zaken, zulks in opdracht van de officier van 

justitie en op grond van art. 94a Sv. De curator onderzoekt 

of, en zo ja in welke mate, de beslagen gelden de boedel 

toekomen. 

 

Verslag 3 

De boedel heeft onderzoek gedaan naar de beslagen onder 

teruggavevorderingen van gefailleerde op de 

belastingdienst ter zake omzetbelasting. Aanvankelijk werd 

aangifte per kwartaal uitgevoerd. Anders dan A. van den 

Broek heeft gesteld, heeft uitbetaling van de teruggaven 

over het tweede en derde kwartaal gewoon plaats 

gevonden, onder verrekening van een aantal kleine 

vorderingen van de belastingdienst op gefailleerden.  Vanaf 

augustus 2015 heeft gefailleerde weliswaar aangifte van de 

loonheffing gedaan, maar die nimmer voldaan, met het oog 

op de verrekeningsbevoegdheid van de belastingdienst ter 

zake de teruggaven omzet- belasting. Het vierde kwartaal 

werd dan ook verrekend met de loonheffing vanaf 

september 2015 tot en met mei 2016. Over dat kwartaal 

resteerde een bedrag van € 8.973,--. Voor de eerst maal 

werd beslag gelegd op 17 februari 2017 door de NVWA. In 

weerwil van het beslag, werd het bedrag van € 8.973,-- in 

september 2016 aan gefailleerde uitbetaald, waarna het 

werd verbruikt. De boedel heeft de belastingdienst over 

deze (onterechte) uitkering aangeschreven, maar geeft 

geen thuis. Er zal in dat kader nog kort overleg met de 

NVWA plaats vinden. Voor nu moet het er voor gehouden 

worden dat zulks geen actief voor de boedel zal opleveren. 

 

Daarbij zij opgemerkt dat in 2016 de kwartaalaangifte 

omzetbelasting werd omgezet in een maandaangifte. De 

teruggavebeschikking over januari 2016 van € 16.999,-- 

liet men eveneens volledig verrekenen met de loonheffing 

en overige belastingschulden van gefailleerde aan de 

belastingdienst. Uit de aangiften. Vanaf februari 2016 is 

geen sprake meer van substantiële teruggaven 

omzetbelasting meer.  

 

Verslag 4 

Nader overleg met de NVWA heeft er niet toe geleid dat er 

voor de boedel nog een mogelijkheid bestaat om voor de 

boedel nog het bedrag te innen van € 8.973,-- ter zake het 

in weerwil van het beslag uitgekeerde bedrag. 

 

Verslag 2 
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Gebleken is dat een debiteur een bedrag ad € 620,13 reeds 

voor datum faillissement heeft voldaan. Aldus resteert een 

te incasseren bedrag van € 11.691,62. Van dit bedrag is 

inmiddels ontvangen een bedrag van € 8.736,74. Dit 

bedrag is inclusief een – met toestemming van de rechter-

commissaris – getroffen schikking. 

 

Voorts wordt een bedrag ad € 18,64 als niet incasseerbaar 

beschouwd (het betreft een vordering op een Duitse partij 

die niet vrijwillig tot betaling overgaat). De curator tracht 

nog te incasseren een bedrag van in totaal € 1.698,58. 

 

Het onderzoek naar de vermeende vorderingen op de fiscus 

loopt nog. 

 

Verslag 3 

Er resteerde nog een te incasseren bedrag van € 1.698,58 

waarvan inmiddels ontvangen een bedrag van € 1.697,92, 

zodat thans resteert een bedrag van € 0,66. Gezien de 

geringe hoogte van dit bedrag zal niet getracht worden dit 

bedrag te incasseren.  
4.2 Opbrengst tot heden Handelsdebiteuren: Nihil 

 

Verslag 2 

Handelsdebiteuren: € 8.736,74 

 

Verslag 3  

Handelsdebiteuren: € 10.434,66 

4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden Aanschrijven debiteuren. 

 

Verslag 2 

Correspondentie debiteuren en overige  

incassowerkzaamheden. 

  
 

5 Bank/zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
Er zijn nog geen vorderingen door banken ingediend. 

Volgens de heer Van den Broek zijn die ook niet te 

verwachten aangezien er geen bancaire financiering/krediet 

zou zijn. 

5.2 Leasecontracten De curator is niet gebleken van lopende 

leaseovereenkomsten. De leaseovereenkomsten van 

gefailleerde zouden volgens de heer Van den Broek al in 

juni/juli 2016 zijn beëindigd. 

5.3 Beschrijving zekerheden Niet van toepassing. 

5.4 Separatistenpositie Niet van toepassing. 

5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing. 
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5.6 Eigendomsvoorbehoud Niet van toepassing. 

5.7 Reclamerechten Niet van toepassing. 

5.8 Retentierechten Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden De bekende banken zijn aangeschreven. 

 

6 Doorstart/voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing. 

6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden Niet van toepassing. 

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving Niet van toepassing. 

6.4 Verantwoording Niet van toepassing. 

6.5 Opbrengst Niet van toepassing. 

6.6 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden Niet van toepassing. 

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht De curator heeft de administratie van gefailleerde 

ontvangen en zal die aan een ander onderzoek 

onderwerpen. Op het eerste oog ziet de administratie er 

deugdelijk en volledig uit. Nader inhoudelijk onderzoek 

dient evenwel nog plaats te vinden. 

 

Verslag 2 

De curator heeft zijn onderzoek naar de administratie van 

gefailleerde nog niet afgrond. In de volgende verslagperiode 

wordt verwacht een eindconclusie te kunnen trekken. 

 

Verslag 3  

Hoewel de rechten en verplichtingen in ruime mate uit de 

aanwezige boekhouding afleid kunnen worden, zal de 

boedel nader onderzoek verrichten naar de geconstateerde 

kasopnamen vanaf februari 2016 tot aan datum 

faillissement. 

 

Verslag 4 

Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de formele 

bestuurder naar aanleiding van onderzochte administratie. 

Er is navraag gedaan naar de geconstateerde kasopnamen 

vanaf februari 2016 tot aan datum faillissement. De 

bestuurder geeft aan hier niet over te kunnen verklaren 

omdat de feitelijke leiding van de onderneming wordt 

gevoerd door haar schoonzoon de heer A. van den Broek. 

De bestuurder heeft geen kennis van een (sluitend) 

kasboek en kan dit ook niet aanreiken. Vast staat dat voor 

een bedrag ad € 63.700,-- kasopnamen werd verricht. Die 
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werden, aldus de bestuurder, niet door haar opgenomen, 

maar door haar schoonzoon A. van den Broek; deze 

beschikte daartoe – met toestemming van de bestuurder - 

over de bankpas en de betreffende pincode. De bestuurder 

heeft in dat kader verklaard hier geen contanten van in 

ontvangst te hebben genomen, noch op andere wijze een 

beloning uit de vennootschap te hebben ontvangen. De 

bestuurder heeft geen weet van de besteding van deze 

kasgelden, maar verondersteld dat deze werden aangewend 

voor de betaling van facturen van de vennootschap. De 

boedel kan deze veronderstelling tot op heden niet 

verifiëren. De curator moet op dit punt constateren dat de 

boekhouding in dit kader tot op heden ontoereikend is. 

 

Verslag 5 

Thans wordt het faillissement (nog)opengehouden; 

de Belastingdienst heeft bij de boedel een 

invorderingsonderzoek aangekondigd. De boedel 

dient en zal hier haar medewerking hieraan verlenen. 

7.2 Depot jaarrekeningen Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd, maar daar 

bestond ook (nog) geen verplichting toe. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing. 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
In onderzoek.  

 

Verslag 3 

Daar werd aan voldaan. De vennootschap werd met € 1,- 

kapitaal opgericht. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek. 

 

Verslag 4 

Op grond van het genoemde onder punt 7.1, waarbij de 

formele bestuurder (in het geheel) geen toezicht heeft 

gehouden op de kasopnamen en niet kan worden 

geverifieerd waarvoor de kasopnamen werden aangewend, 

zijn voldoende termen aanwezig om te veronderstellen dat 

sprake is van onbehoorlijk bestuur. 

 

Verslag 5 

De bestuurder in privé biedt (tot op heden) evenwel 

geen enkel verhaal. Een procedure is derhalve niet 

opportuun. 

7.6 Paulianeus handelen (Nog) niet van gebleken.  

 

Verslag 4 

Thans is gebleken van een overdracht van een voertuig aan 

de zoon van de bestuurder. Dit wordt nader onderzocht. 

 

Verslag 5 
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Thans moet geconcludeerd worden dat het voertuig 

paulianeus werd overgedragen. Er is sprake van 

inbetaalgeving van he voertuig; gezien de 

familierelatie is sprake van een vermoeden van 

wetenschap van benadeling bij beide partijen. De 

curator zal van deze rechtshandeling de vernietiging 

inroepen.  

 Werkzaamheden Quick-scan ontvangen administratie. 

 

Verslag 2 

Onderzoek administratie 

 

Verslag 3 

Onderzoek kasopnamen. 

 

Verslag 4 

Gesprek met bestuurder, opzet vragenlijsten en 

gespreksverslag. 

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen Salaris & kosten. 

UWV € 22.377,91 + p.m. 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus € 172.519,- 

8.3 Pref. Vord. van het UWV € 32.862,42 

8.4 Andere pref. Crediteuren 1 werknemer: € 25.616,00 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
16 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
€ 218.070,19 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend. 

 Werkzaamheden De bekende crediteuren zijn aangeschreven. 

 

9 Procedures  

   

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 De tweede verslagperiode zal de curator zich richten op het 

incasseren van de debiteuren, het onderzoeken van de 

beslagen op de vorderingen onder de fiscus. Voorts zal de  

curator de administratie aan een onderzoek op 

rechtmatigheid onderwerpen. Voor het overige vinden de 

gebruikelijke werkzaamheden plaats. 
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Verslag 2 

In de derde verslagperiode zal de curator naar verwachting 

i) de incassowerkzaamheden afronden, ii) het onderzoek 

naar de vermeende vorderingen op de fiscus afronden en 

iii) het onderzoek naar de administratie van gefailleerde 

afronden. Voor het overige vinden de gebruikelijke 

werkzaamheden plaats. 

 

Verslag 3  

Onderzoek kasopnamen. 

 

Verslag 4 

Verder onderzoek kasopnamen. 

 

Verslag 5 

Onderzoek transactie waarbij voertuig werd 

overgedragen aan de zoon van de bestuurder.  
10.3 Indiening volgend verslag Ultimo juli 2019 

 werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging Rechter-

Commissaris. 

 

 

Helmond, 28 februari 2018 

 

 

 

mr. J.P.M. Dexters, 

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. 


