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FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 (eindverslag) 

       Datum:   30 oktober 2020 

 
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. 
 
Verslaglegging in deze faillissementen loopt parallel aan verslaglegging in de gelieerde 
faillissementen Kibo B.V. en Beheer- en Beleggingsmaatschappij Manoni B.V. 
 
 

Gegevens onderneming Beheermaatschappij Verils B.V., gevestigd te Lierop en haar 

dochtervennootschappen Broeslee II B.V. en Agripol Lierop 

B.V. 
  
Faillissementsnummer F. 01/16/57 Verils B.V. 

F. 01/16/58 Agripol Lierop B.V. 

F. 01/16/59 Broeslee II B.V. 

 
Datum uitspraak 2 februari 2016 
Curator Mr. J.P.M. Dexters 
Rechter-commissaris Mr. V.G.T. van Emstede 
Activiteiten onderneming Beheermaatschappij Verils BV (nader te noemen Verils) is 

een zuivere holdingvennootschap die alle aandelen bezit in 

Broeslee II B.V. en in Agripol Lierop B.V. II.  

 

In Broeslee II wordt een varkensvermeerderingsbedrijf 

geëxploiteerd. Voorts had Broeslee II – voorafgaande aan 

het uitspreken van haar faillissementen - een tweetal 

stallen in gebruik voor het afmesten van vleesvarkens. 

Deze stallen werden op basis van een voergeld-

overeenkomst gehuurd van Broeslee IV en Broeslee VI. 

 

Via Agripol werd een groot deel van het personeel, dat 

werkzaam is voor de groep van vennootschappen verloond. 

 
Omzetgegevens Verils: 

2013: 0 

2014: 0 

2015: 0 

 

Broeslee II: 

2013: € 4.168.696.- 

2014: € 4.255.627,- 

2015: € 4.022.717,- 

 

Agripol: 

2013: € 270.475,- 

2014: € 273.035,- 

2015: € 242.392,- 

 
Personeel gemiddeld aantal Verils: 1 

Broeslee II: 0 

Agripol: 14 

 
  

Boedelrekening Verils:  

NL30RABO 0133 8951 14 



 

 

Gegevens onderneming: Verils B.V., Agripol Lierop B.V. en Broeslee II B.V. 
Faillissementsnummer: F 01/16/57; F 01/16/58 en F 01/16/59 

2 

 

Broeslee II: 

NL72RABO 0134 0443 20  

 

Agriprol: 

NL20RABO 0133 6915 94  

 
Gerealiseerd actief Verils:  

Nihil. 

 

Broeslee II: 

Nog niet verwerkt in financieel verslag; opbrengst verkoop 

(t.m. week 9 ongeveer € 152.326,-) komt binnen bij de 

Bank. De curator brengt boedelbijdrages over opbrengst in 

rekening bij de Bank. De exploitatie van de varkensstal 

werd in deze verslagperiode volledig afgerond. Opbrengsten 

zijn tot aan einde exploitatie blijven lopen via de 

bankrekening van de schuldenaar bij de Rabobank. 

Eindafrekening dient nog plaats te vinden. 

Tot op heden gerealiseerd via de boedelrekening een 

bedrag van € 251.073,78. 

 

Verslag 3 

Tot op heden is via de boedelrekening een bedrag ad € 

384.083, 31 gerealiseerd en wel per 1 maart 2018. 

 

 

Agripol: 

Nihil. 

 
Actief per verslagdatum Verils:  

Nihil 

 

Broeslee II: 

Opbrengsten lopen via de bankrekening van de 

schuldenaar, zodat actief op dit moment niet bekend is. 

Thans € 251.073,78. Eindafrekening met de Rabobank ter 

zake de boedelbijdragen dient nog plaats te vinden. Thans 

heeft nader overleg met de Rabobank plaatsgevonden. De 

Rabobank kan akkoord gaan met de boedelbijdragen. 

 

Verslag 3 

Thans € 384.083,31 per 1 maart 2018. 

 

Verslag 4 

Thans € 229.269.03, per 30 juni 2018. 

 

Verslag 5 

Thans € 263.018 per 31 juli 2019 

 

Verslag 6:  

Thans € 253.992.75 per 29 februari 2020  

 

Verslag 7:  

Thans € 330.503,34 per 30 september 2020  

 

Agripol: 
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Nihil 

 
  
Verslagperiode 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 
Uren verslagperiode Verils: 1 uur en 5 minuten  

Broeslee II:  21 uur en 15 minuten  

Agripol: 1 uur en 5 minuten  

 
Bestede uren Totaal Verils: 9 uur en 55 minuten  

Broeslee II: 497 uur en 40 minuten  

Agripol: 16 uur en 30 minuten  

 

 
De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag worden vetgedrukt 

weergegeven. 

 
1 Inventarisatie   

 
1.1 Directie en organisatie Enig aandeelhouder en bestuurder van Verils is de heer 

B.A.J.P.M. van den Broek, wonende te Lierop, aan de 

Verhagenstraat nr. 2. 

 

Verils is bestuurster en enig aandeelhouder van Agripol en 

Broeslee II. 

 

Op 2 februari 2016 zijn Verils, Agripol en Broeslee II op 

eigen aangifte in staat van faillissement verklaard.  

 

Op dezelfde datum zijn op eigen aangifte ook Beheer- en 

Beleggingsmaatschappij Kibo B.V. en haar 

dochtervennootschap Beleggingsmaatschappij Manoni B.V. 

in staat van faillissement verklaard.  

 

(Middellijk) bestuurder en aandeelhouder van deze 

vennootschappen is de mevrouw  W.L.A.J. van den Broek – 

Van Gennip, wonende te Lierop, aan de Verhagenstraat nr. 

2. 

 

In Broeslee II exploiteren de heer en mevrouw Van den 

Broek een varkensvermeerderingsbedrijf. Een deel van de 

gefokte biggen van Broeslee II worden als vleesvarkens 

opgemest in Manoni. 

 

Ter zake de faillissementen van Beheer- en 

Beleggingsmaatschappij Kibo B.V. en haar 

dochtervennootschap Beleggingsmaatschappij Manoni B.V 

worden separate openbare verslagen opgemaakt. Deze 

faillissementen zijn bekend onder de nrs. F. 16/16/50 en F. 

16/16/51. 

 
1.2 Winst en verlies Verils: 

2013: -/- € 98.687,- 

2014: € 19.582,- 

2015: -/- € 30.652,16 

 

Broeslee II: 
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2013: € -/- € 88.679,- 

2014: € 45.163,- 

2015: -/- € 303.401,- 

 

Agripol: 

2013: € 0 

2014: € 0 

2015: € 0 

 
1.3  Balanstotaal Verils:  

 

2013: € 28.322,- 

2014: € 18.924 

2015: € 18.000,- 

 

Broeslee II: 

 

2013: € 3.841.306,- 

2014: € 3.464.004,- 

2015: € 3.400.000,- 

 

Agripol: 

2013: € 62.420,- 

2014: € 47.804,- 

2015: € 80.000,- 

 
1.4 Lopende procedures De vennootschappen van de heer en mevrouw Van den 

Broek zijn betrokken bij meerdere bestuursrechtelijke 

procedures die te maken hebben met de 

omgevingsvergunningen/natuurbeschermingswetvergunnin-

gen/welzijnsvergunningen. 

 

Voorts loopt er een hoger beroepsprocedure ter zake een 

beschikking genomen op grond van de Wet Bibob ( Wet 

bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 

bestuur). De vennootschappen van de heer en mevrouw 

Van den Broek worden geacht betrokken te zijn (geweest) 

bij strafbare feiten op grond waarvan reeds één of 

meerdere omgevingsvergunningen zijn ingetrokken (art. 3 

Wet Bibob) 

 

Broeslee II B.V. was betrokken bij een procedure in hoger 

beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State. 

In deze procedure draaide het om de weigering en 

intrekking van omgevingsvergunningen voor de locatie 

Ravelweg 5-7 te Someren. Het college baseerde zich daarbij 

op een rapportage van het Landelijk Bureau Bibob. De 

rechtbank Oost-Brabant had het eerdere beroep bij 

uitspraak van 29 december 2015 ongegrond verklaard.    

 

Na bestudering van het dossier is gebleken dat de 

procedure weinig kans van slagen had. Besloten is de 

procedure niet over te nemen c.q. in te trekken.  

 

Naast vorenstaande heeft het college van B&W van de 

gemeente Someren aan Broeslee II (alsmede aan Manoni 

B.V.) op 21 april 2015 lasten onder dwangsom opgelegd 
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wegens het zonder de daartoe vereiste 

omgevingsvergunning exploiteren van een milieu-inrichting 

aan de Ravelweg 5-7.  Op 3 oktober 2016 heeft de 

gemeente kenbaar gemaakt tot invordering van een 

dwangsom ten bedrage van        € 345.000,- over te gaan. 

In goed overleg met de gemeente zijn werkafspraken 

gemaakt. De gemeente heeft inmiddels bevestigd af te zien 

van de invordering van de dwangsom.  

  
1.5  Verzekeringen Ondernemingen zijn via de Rabobank bij Interpolis 

verzekerd. De verzekeringen zijn vooralsnog gecontinueerd, 

waarbij de Rabobank de premies voldoet. Verzekeringen 

zijn bij Interpolis blijven doorlopen op instigatie van de 

Rabobank. Rabobank heeft gedurende de voortzetting van 

de onderneming de verzekeringspenningen betaald. Op 24 

juni 2016 heeft hagelschade plaatsgevonden aan het 

onroerend goed. Dit heeft plaatsgevonden na het sluiten 

van  de verkoopovereenkomst met de doorstarter, doch 

voor de juridische levering. De rechten van deze 

verzekering zijn eind september 2016 overgedragen aan de 

doorstarter voor de levering van het onroerend goed. Er 

heeft nog kort overleg plaatsgevonden met de verzekering 

Interpolis, in verband met de afwikkeling tussen de (Duitse) 

verzekeraar van de doorstarter en Interpolis.  
1.6 Huur Broeslee II heeft vermoedelijk voergeld-overeenkomsten 

afgesloten met Broeslee IV B.V. en Broeslee VI B.V. Dit zijn 

zelfstandige vennootschappen, waarvan de aandelen in 

bezit zijn van Van den Broek-Sleegers Beheer B.V. 

Laatsgenoemde bezit de aandelen in Broeslee I, III,IV en VI 

B.V. en heeft gedurende enige tijd 1 aandeel gehad in 

Broeslee II B.V. 

 

1. Broeslee I B.V. verkeert sinds 21 mei 2013 in staat 

van faillissement (F 01/13/481 – curator mr. E.G.M. 

van Ewijk) 

2. Broeslee II B.V. is thans in staat van faillissement 

verklaart. 

3. Broeslee III B.V. verkeert sinds 12 februari 2013 in 

staat van faillissement (F 01/13/164 – curator mr. 

E.G.M. van Ewijk) 

4. Broeslee IV B.V. verkeert niet in staat van 

faillissement; activiteiten vinden voor zover bekend 

niet meer plaats in deze vennootschap. 

5. Broeslee VI B.V. verkeert niet in staat van 

faillissement, activiteiten vinden voor zover bekend 

niet meer plaats in deze vennootschap. 

 

Uit de openbare verslagen opgemaakt door mr. Van Ewijk 

blijkt dat Broeslee I, IV en VI krachtens volmacht bestuurd 

werden door de heer A.A.P.C. van den Broek, broer van de 

heer B. van de Broek.  Ter zake deze (mogelijke) voergeld 

overeenkomsten heeft zich niemand gemeld. Deze status is 

nog niet veranderd. 

 
1.7  Oorzaak faillissement Sinds een aantal jaren verkeren de vennootschappen van 

de heer en mevrouw B. van de Broek zich in 

liquiditeitsproblemen en liggen zij onder de focus van de 
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afdeling Bijzonder Beheer van de Bank.  

 

Voorts zijn zij sedert 2012 als verdachten betrokken bij een 

groot justitieel onderzoek ter zake gepleegde fraude met de 

mestboekhouding waarbij ook de heer A.A.P.C. Van den 

Broek (als hoofdverdachte) betrokken is.  

 

Sinds die tijd ervaren de heer en mevrouw Van den Broek – 

naar eigen zeggen – veel tegenwerking van 

overheidsinstanties in de door hen gewenste exploitatie. 

 

Een van de daaruit voortkomende maatregelen is het 

intrekken van de omgevingsvergunning op de locatie 

Ravelweg te Someren, waar een stal op basis van een 

voergeld-overeenkomst werd geëxploiteerd. Bij vonnis van 

29 december 2015 heeft de Rechtbank Oost-Brabant een 

door de ondernemer ingesteld beroep tegen de intrekking 

van een omgevingsvergunning ongegrond verklaard, wat 

voor de heer en mevrouw Van den Broek – naar eigen 

zeggen – de druppel was die de emmer deed overlopen en 

hen heeft doen besluiten om de faillissementen aan te 

vragen. 

 
 Werkzaamheden Bestudering van de dossiers ten behoeve van beoordeling 

opportuniteit voortzetting procedures, correspondentie met 

rechterlijke colleges en overleg met gemeente. Aanvullende 

overleg met de verzekeraar Interpolis en de gemeente. 

 
2 Personeel    

 
2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Verils: 1 

 

Broeslee II: geen (personeel werd ingehuurd van Agripol) 

 

Agripol: 11 

 
2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Verils: 1 

 

Broeslee II: geen 

 

Agripol: 14 

 
2.3 Datum ontslagaanzegging In verband met het voortzetten van de onderneming is het 

werkzame personeel nog niet ontslagen. Dit personeel is in 

dienst van Agripol Lierop B.V. en wordt door Broeslee II 

B.V. en Manoni ingehuurd. Ook Agripol Lierop B.V. verkeert 

in staat van faillissement. De werknemers betroffen met 

name personen met de Poolse nationaliteit. Bij voortzetting 

van de onderneming hebben zich niet alle werknemers 

gemeld. Voorzetting van de onderneming heeft met circa 

zes personen plaatsgevonden.  

 

De arbeidsovereenkomsten van vijf van de 11 werknemers 

zijn met machtiging van de rechter-commissaris d.d. 16 

maart 2016 op 23 maart 2016 opgezegd. 
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Verils: de arbeidsovereenkomst met de enige werknemer 

van Verils is met machtiging van de rechter-commissaris 

d.d. 16 maart 2016 op 23 maart 2016 opgezegd.  

 

Agripol: een van de werknemers heeft te kennen gegeven 

de arbeidsovereenkomst per onmiddellijke ingang te willen 

beëindigen vanwege terugkeer naar het thuisland. De 

boedel heeft met deze opzegging ingestemd. Nadien heeft 

tijdens de voorzetting nog een beëindiging met wederzijds 

goedvinden plaatsgevonden. 

 

De arbeidsovereenkomsten met de resterende vier 

werknemers zijn met machtiging van de rechter-

commissaris d.d. 24 maart 2016 op 25 maart 2016 

opgezegd.  

 

Thans is derhalve al het personeel ontslagen en werd zulks 

kenbaar gemaakt bij het UWV.  

 
 Werkzaamheden Op het moment dat het faillissement werd uitgesproken 

bestond er nagenoeg geen achterstand in de loonbetalingen 

van het personeel dat verloond wordt via Agripol Lierop 

B.V. 

 

Voor wat betreft de loonvorderingen van het personeel zal 

contact opgenomen worden met het UWV, zulks om te 

voorkomen dat het personeel benadeeld wordt vanwege de 

voortzetting en het vooralsnog achterwege laten van het 

ontslag ten aanzien van het personeel dat nodig is voor de 

lopende bedrijfsvoering in Broeslee II. 

 

Het personeel is geïnformeerd over hun positie en hun 

rechten en verplichtingen.  

 

De lonen worden tijdelijk door de boedel (althans de Bank) 

voldaan, waarbij de betalingen ertoe strekken de oudste 

loonvorderingen te voldoen. Vorenstaande betekent dat de 

boedel van Agripol bij gelegenheid de aangiftes 

loonbelasting dient te verzorgen.  

 

De onderneming is zeer regelmatig bezocht, waarbij 

gesproken is met het personeel. Op zeer regelmatige basis 

heeft werkoverleg moeten plaatsvinden met de ingehuurde 

bedrijfsleider en het personeel wat betrokken was bij de 

voorzetting van de onderneming tot aan einde exploitatie 

cq. de doorstart op 24 maart 2016. Tot slot is uitleg 

gegeven over de procedure bij het UWV. Voorts is overlegd 

met het UWV. Na verkregen machtiging van de rechter-

commissaris heeft het betrokken personeel een ontslagbrief 

ontvangen.  

 

Agripol 

Verslag 4 

Controle (aangepaste) UWV opgaven c.q. vorderingen ter 

zake Loongarantieregeling. 
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3 Activa    
 
Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving Verils:  

 

geen 

 

Broeslee II: 

 

Een boerderij met ondergrond en aangrenzend bouwland, 

gelegen te Lierop, aan de Verhagenstraat nr. 2 en de 

Vleutlaan, kadastraal bekend gemeente Someren: 

Sectie O, nr. 652, groot 0 ha 31 a 23 ca 

Sectie O, nr. 653, groot 0 ha 68 a 77 ca 

Sectie O, nr. 654, groot 1 ha 00 a 20 ca 

Totaal groot                  2 ha 00 a 20 ca 

 

Het onroerend goed is verkocht per 23 maart 2016. 

Levering heeft eind 2016 plaatsgevonden, waarbij eveneens 

de discussie werd beëindigd over de hagelschade, ontstaan 

op 24 juni 2016. 

 

Op de locatie is een vergunning afgegeven voor het houden 

van 1.743 dragende zeugen, 588 kraamzeugen, 8.160 

biggen, 590 opfokzeugen en 15 beren 

 

Agripol: 

Geen 

 

 
3.2  Verkoopopbrengst € 910.457,00,- 

 
3.3 Hoogte hypotheek De hypothecaire inschrijvingen: 

• ten gunste van de Rabobank bedraagt € 

10.000.000,- (1e hypotheek) 

 
3.4 Boedelbijdrage De curator ontvangt ten minste een boedelbijdrage van € 

7.500,- ter zake de reeds verrichte werkzaamheden. Mocht 

een onderhandse verkoop binnen enkele weken lukken, dan 

is de vergoeding gelijk aan hetgeen in de 

seperatistenregeling is vastgelegd. De bedongen 

boedelbijdrage over de verkoopopbrengst bedraagt 

vooralsnog € 19.784,14, te vermeerderen met btw. 

De boedelbijdrage is definitief met de Rabobank besproken. 

De Rabobank is akkoord. Eindafrekening zal op korte 

termijn plaatsvinden. 

 

In verband met de hagelschade d.d. 23 juni 2016 bij zowel 

Broeslee II B.V. alsmede bij Beheers- en 

beleggingsmaatschappij Manoni B.V. heeft nog een 

aanvullende gesprek met de Rabobank plaatsgevonden, 

waarbij de exploitatieperiode tot aan datum doorstart bij 

Broeslee II B.V., met haar opbrengsten, nader is toegelicht 

en besproken. De eindafrekening zal (definitief)komende 

periode worden afgewikkeld.  
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Verslag 5 

Boedel en bank hebben aanvullende overleg gehad. De 

boedel heeft de bank geïnformeerd over de afwikkeling van 

een Berdex trailer op locatie van een derde, ter zake 

waarvan een rechtsgeldig pandrecht werd gevestigd. De 

trailer werd met toestemming van de rechter-commissaris 

verkocht. Partijen hebben afgesproken dat de trailer en de 

afrekening dienaangaande alsnog in de definitieve 

eindafrekening zal worden betrokken. Dat zal komende 

verslagperiode plaatsvinden.  

 

Verslag 6: 

Rekening houdend met de afwikkeling van de Berdex trailer 

heeft de  eindafrekening vertraging opgelopen, zal 

(definitief)komende periode worden afgewikkeld met de 

Rabobank.  

 

Verslag 7: 

De definitieve eindafrekening is opgemaakt, 

besproken met de bank en akkoord bevonden. De 

Rabobank is overgaan tot een nabetaling op de 

boedelbijdragen. 
 Werkzaamheden De bank heeft na overleg met de curator het Onroerend 

Goed laten taxeren, waarna de curator een 

verkoopmemorandum heeft opgesteld en ter hand heeft 

gesteld aan die partijen die belangstelling hebben (getoond) 

voor de aankoop van het varkensvermeerderingsbedrijf. 

 

Deze kandidaten zijn in staat gesteld om de boerderij te 

bezichtigen en inzage te nemen in alle relevante 

bescheiden. Overleg met diverse partijen, waaronder de 

notaris, bank, taxateur en makelaar. Tevens overleg 

gevoerde met crediteuren in verband met gelegde 

beslagen. Deze beslagen zijn met machtiging rechter-

commissaris opgeheven teneinde de levering van het 

onroerend goed mogelijk te maken.  

 

Voorts heeft het op 24 juni 2016 gehageld. De daken van 

het onroerend goed zijn daarmee beschadigd geraakt. De 

schade werd aangemeld bij Interpolis en is thans nog in 

behandeling bij Interpolis en haar expert EMN. Partijen, 

waaronder de boedel en de bank, overleggen nog over de 

omvang van de schade en de dekkingsgraad. De eventuele 

vordering is – voor zoveel als mogelijk – gecedeerd aan de 

(middellijk) koper.  

 

Verslag 4 

Aanvullend gesprek met de Rabobank. 

 

Verslag 5 

Aanvullende overleg met de Rabobank in verband met de 

verkoop van een verpande Berdex trailer. Aanvullende 

taxatie van Ntab. Overleg met de Rabobank over een 

gecorrigeerde eindafrekening met de boedel in het kader 

van deze verkoop. 
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Verslag 6 

Verdere inrichting van de afrekenstaat met de Rabobank. 

 

Verslag 7: 

Aanvullende overleg met de Rabobank over de 

exploitatieperiode, mogelijke btw teruggave, 

verzekeringsafwikkeling, afwikkeling bodemzaken in 

het licht van de (relatief) beperkte preferente 

schulden van de Belastingdienst; (eind) afrekenstaat 

in concept met de Rabobank doorgesproken.  

 
Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving In de stallen zijn enkele gereedschappen en machines van 

Broeslee II aanwezig. 

 

De boekwaarde van de inventaris bedraagt volgens de 

periodebalans van Broeslee II € 78.569,50. 

 

Er zijn geen bedrijfsmiddelen van Verils en/of Agripol 

aangetroffen.  

De gereedschappen en machines werden getaxeerd en zijn 

inmiddels met toestemming rechter-commissaris verkocht. 
3.6 Verkoopopbrengst De gereedschappen en machines zijn verkocht. De 

gerealiseerde verkoopopbrengst betreft € 13.585,00. Er is 

een boedelbijdrage van 10%, te vermeerderen met btw, 

bedongen.  

 
3.7 Boedelbijdrage De opbrengst van deze zaken (bodemzaken) komt (in 

beginsel) via de boedel aan de Fiscus toe, tenzij fiscus uit 

het vrije actief voldaan kan worden.  De zeugen, gelten en 

beren werden tot op heden eveneens gekwalificeerd als 

bodemzaken. Gezien de opbrengst van deze zeugen in 

verhouding tot de belastingschuld, waarvoor het 

bodemvoorrecht heeft te gelden, zal deze post van 

gereedschappen en machines, in beginsel vrij vallen aan de 

bank. De boedel heeft een voorbehoud jegens de bank 

gemaakt. 

In dat geval wordt een vergoeding conform de 

separatistenregeling voldaan. € 1.358,50, te vermeerderen 

met btw. 

Met de Rabobank is vooralsnog afgesproken dat over de 

zeugen een boedelbijdrage heeft te gelden van 10% te 

vermeerderen met btw, zij het onder voorbehoud van een 

mogelijke inbrengverplichting, voor zover de belastingdienst 

niet uit het vrij actief betaald zou kunnen worden ter zake 

de omzetbelasting. Tot op heden laat zich aanzien dat de 

fiscale schuld uit het vrij actief kan worden betaald. 

 

De fiscale schuld moet verder inhoudelijk nog nader komen 

vast te staan. Komende periode zal nog kort overleg met de 

belastingdienst plaatsvinden. 

 

 
3.8 Bodemvoorrecht fiscus Fiscus geniet het bodemvoorrecht op de inventaris, 

machines en gereedschappen, zie evenwel punt 3.7. 

 
  Werkzaamheden In overleg met de curator heeft de Bank de inventaris laten 
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taxeren. Onderzoek naar de aanwezigheid van met name de 

vervoermiddelen dient nog te worden ingesteld. Overleg 

met diverse partijen. Afwikkeling verkoop gereedschappen, 

machines en inventaris. De verkoop van deze goederen 

werd meegenomen in de doorstart per 23 maart 2016. 

 
Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Binnen Broeslee II wordt een varkensvermeerderingsbedrijf 

geëxploiteerd.  

 

Er zijn 5801 biggen aangetroffen. Elke dag worden biggen 

geboren, terwijl periodiek biggen verkocht worden. De 

voorraad biggen schommelt rond de 6.000 stuks. 

 

De exploitatie is geëindigd tegen 24 maart 2016. Op dat 

moment waren De aanwezige 7.801 biggen zijn verkocht op 

dat moment.  

 
3.10 Verkoopopbrengst Daar waar mogelijk worden de biggen tegen de geldende 

marktwaarde verkocht, terwijl ondertussen naar andere 

opties gekeken is/wordt. De gerealiseerde 

verkoopopbrengst bedraagt € 259.505,--. 

 
3.11 Boedelbijdrage Conform de separatistenregeling met dien verstande dat de 

curator ook aanspraak maakt op 10 % van de opbrengst die 

gerealiseerd wordt ter zake de verkoop van de biggen die 

geboren zijn tijdens het faillissement.  

 

Weliswaar vallen de biggen, die geboren zijn/worden na 

datum faillissement niet onder de reeds bestaande 

verpanding, maar gelet op het feit dat het voer door de 

Bank betaald wordt en zij het risico loopt, is de curator 

onder voorbehoud van goedkeuring rechter-commissaris 

met de Bank overeen gekomen dat deze biggen ook aan de 

Bank verpand worden en dat de boedel van de 

verkoopopbrengst 10 % ontvangt. Dienaangaande wordt 

verwezen naar punt 6, waarin de opbrengsten worden 

vermeld ter zake de voortzetting van de onderneming vanaf 

datum faillissement tot 24 maart 2016.  

 

De boedelbijdrage bedraagt € 25.950,50, te vermeerderen 

met btw. 

 
 Werkzaamheden Na een inventarisatie- en opstartfase worden door de 

curator wekelijks biggen verkocht zolang een verkoop going 

concern niet mogelijk blijkt te zijn en/of niet besloten wordt 

om de onderneming te liquideren. 

 

Indien dat laatste het geval is, wordt de stal – zoals men 

dat noemt – “leeggedraaid”. Om daarbij een maximale 

opbrengst te kunnen realiseren en de wettelijke regels van 

welzijn te respecteren zal dit in dat geval ongeveer 4 

maanden in beslag nemen. 

 

In opdracht van de Bank is de levende have getaxeerd.  

 

De onderneming is “voortgezet” ten behoeve van het 
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maximaliseren van de opbrengst bij doorstart, met behoud 

van een levende have. De levende have is (gefaseerd) 

verkocht in de periode vanaf datum faillissement tot 24 

maart 2016. Zie punt 6. 

 

 
Andere activa 

3.12 Beschrijving 578 kraamstal zeugen; 

1679 dragende zeugen 

410 fokgelten 

 

Deze dieren worden door de curator als bodemzaken 

gekwalificeerd, welk standpunt door de Bank gedeeld wordt. 

 

Volgens de ter hand gestelde administratie zijn er 

voertuigen. De boekwaarde van deze voertuigen bedraagt   

€ 51.166,24. 

 

Er werden vier voertuigen aangetroffen: 

Mercedes Benz Vito kenteken 01-VX- GH; 

Peugeot Partner kenteken VN-PR-21; 

Citroen Berlingo kenteken 33-VT-TG; 

Aanhangwagen kenteken WS-62-RY 

 

 

Varkensrechten. Op dit moment is nog onduidelijk of en zo 

ja, hoeveel varkensrechten er aanwezig zijn. Volgens de 

bedrijfsadviseur bevinden zich in Broeslee II 6.559,6 

varkensrechten. 

 

Bovengenoemde activa is inmiddels verkocht.  

 

Verslag 5 

Thans is een Berdex trailer verkocht met kenteken OJ-17-

PK die gebruikt werd voor veetransport. De trailer stond bij 

een garagehouder voor reparaties. Het voertuig kende geen 

keuring meer en was niet meer rijklaar. Na taxatie en met 

goedkeuring van de bank en de rechter-commissaris is de 

trailer verkocht voor een bedrag van € 25.000,-- exclusief 

btw. De boedelbijdrage is gelijk aan voorgaande 

boedelbijdragen van 10% exclusief btw. De zal verwerkt 

worden in de eindafrekening met de bank. 

 

Verslag 6: 

Rekening houdend met de afwikkeling van de Berdex trailer 

heeft de  eindafrekening vertraging opgelopen, zal 

(definitief)komende periode worden afgewikkeld met de 

Rabobank.  

 

In verband met een strafrechtelijke procedure die heeft 

gelopen tegen de natuurlijk indirect bestuurder van de 

vennootschappen, te weten de heer B.A.J.P.M. van den 

Broek, onderzoekt de boedel, nu de voornoemde procedure 

ten einde is, of een der vennootschappen nog door 

beslagen van de Officier van Justitie in het verleden werden 

getroffen.  
3.13 Verkoopopbrengst De zeugen (1832) zijn verkocht voor € 290.188,00 
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De beren (11) zijn verkocht voor € 1.937,00 

De gelten (242) zijn verkocht voor € 16.240,00 

 

De zeugen, gelten en beren werden tot op heden eveneens 

gekwalificeerd als bodemzaken. Gezien de opbrengst van 

deze zeugen in verhouding tot de belastingschuld, waarvoor 

het bodemvoorrecht heeft te gelden, zal de post van beren 

en gelten, in beginsel vrij vallen aan de bank. De boedel 

heeft een voorbehoud jegens de bank gemaakt. De 

voertuigen zijn verkocht voor € 2.970,00. Dit betrof een 

licht hogere opbrengst dan op grond van de getaxeerde 

executiewaarde geprognosticeerd. Dienaangaande is een 

boedelbijdrage afgesproken van 10%. 

 

Boedelbijdrage gelten: € 1.624,--; 

Boedelbijdrage beren: € 193,70; 

Boedelbijdrage voertuigen: € 297,-- allen te vermeerderen 

met btw. 

 

De varkensrechten zijn verkocht. De gerealiseerde 

verkoopopbrengst bedroeg € 250.778,00. Deze opbrengst 

komt in het geheel aan de boedel toe. Het betreffen 

evenwel 4.559,6 varkensrechten die verkocht werden. Ten 

aanzien van 2.000 rechten bestaat discussie met een derde, 

indirect gelieerd aan de onderneming van Broeslee II. 

Doorstarter is onder voorbehoud een koopoptie verleend 

voor deze 2.000 varkensrechten. Komende verslagperiode 

zal in overleg getreden worden met voornoemde derde die 

stelt rechten te kunnen ontlenen aan de 2.000 

varkensrechten. 

 

De boedel heeft de discussie met de derde beslecht ten 

aanzien van de voornoemde 2000 varkensrechten. Deze 

rechten zullen aan de boedel toevallen. Van een mogelijke 

(dreigende) gerechtelijke procedure is derhalve geen sprake 

meer. De resterende rechten werden onder de door de 

boedel en de doorstarter geredigeerde koopoptie getrokken 

en verkocht voor een bedrag van € 133.100,-- inclusief 

btw.  

 
 werkzaamheden De Rabobank heeft een deskundige aangesteld die samen 

met de curator de onderneming in Broeslee II gaande 

houdt, zulks in afwachting van een verkoop going concern 

en/of het uitdraaien van de onderneming. 

 

Feitelijk heeft de curator met het personeel de afgelopen 

vier weken de onderneming “op waarde gehouden”. 

 

In dit kader worden zeugen die meer dan 6 keer geworpen 

hebben, niet meer geïnsemineerd maar als slachtvarkens 

verkocht.  

 

De curator diende in samenwerking met het personeel aan 

vele onvoorziene gebeurtenissen het hoofd te bieden. 

 

Onderzoek naar de aanwezigheid van de voertuigen dient 
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nog te worden ingesteld. Bij de Rijksdienst voor het 

Wegverkeer is een (historisch) overzicht opgevraagd. Van 

de ultiomo 2014 nog aanwezige voertuigen zijn er 

vooralsnog vijf aangetroffen. 

 

Voor wat betreft de mogelijke aanwezigheid van 

varkensrechten en/of de lease van varkensrechten is 

daartoe navraag gedaan bij de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (R.V.O.). Op 6 augustus 2015 

heeft de Officier van Justitie beslag gelegd op de 

dierproductierechten van Broeslee II. 

 

Er is onderzoek verricht en thans gaande naar de aan- en 

afwezigheid van activa. Voorts is de exploitatie voortgezet 

en vervolgens “doorgestart”. Diverse overleggen met onder 

andere de gemeente(n), bank, Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, NVWA, taxateur en potentieel 

gegadigden. Opstellen koopovereenkomsten, afwikkeling 

overdrachten en door(laten)halen van diverse beslagen op 

het onroerend goed en varkensrechten.  

 

Er heeft nader overleg plaats gevonden met de derde ter 

zake de voornoemde 2000 varkensrechten. In dat kader is 

het dossier nader bestudeerd na aanlevering van diverse 

documenten omtrent deze varkensrechten. Voorts heeft 

overleg plaatsgevonden met de adviseur van de derde. 

 

Verder werd na voornoemd overleg de koopoptie door de 

doorstarter getrokken en zijn de 2000 varkensrechten 

alsnog aan doorstart overgedragen en werd dit 

administratief en financieel door de boedel afgewikkeld met 

de adviseur van de  doorstarter. 

 

Verslag 4 

In het kader van de exploitatie binnen Broeslee II en de 

gemaakte kosten voor de bewaking bij zowel de 

onderneming in Lierop (Broeslee II) en in Someren 

(Manoni), moeten de kosten nog correct worden 

toegerekend aan de gesepareerde exploitaties.  

 

Verslag 6 

Aanschrijven Openbaar Ministerie, Functioneel Parket.  

 

Verslag 7 

Vooralsnog is van het Openbaar Ministerie niet 

vernomen. Thans is niet te verwachten dat op dit 

punt nog enig actief is te verwachten. Mocht dat het 

geval zijn, kan het afgewikkeld worden via artikel 

194 Fw (nakomende baten). 

 

 
4 Debiteuren    

 
4.1 Omvang debiteuren Volgens ter hand gestelde periodebalansen: 

 

Verils: 
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€ 0 

 

Agripol: 

 

Een vordering op Broeslee II ten bedrage van € 32.125,50. 

Deze vordering zal oninbaar zijn. 

 

Broeslee II: 

 

€ 53.356,- op Verils B.V. 

€ 504.210,39 op de bestuurders privé.  

€ 0,- op de handelsdebiteuren 

Tot op heden moeten deze vorderingen geacht worden 

oninbaar te zijn.  

 
4.2 Opbrengst tot heden Geen. Vanwege haar faillissementen bedragen de waardes 

van de rekening courant vorderingen nihil. 

 
4.3 Boedelbijdrage Indien enig bedrag geïnd wordt, conform de 

separatistenregeling. 

 
 Werkzaamheden Geen. 

 

 
5 Bank / 

zekerheden 
   

 
5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
€ 3.801.928,69 + P.M. ter zake een tweetal leningen en 

een tweetal rekening-courantovereenkomsten 

respectievelijk voorzien van nummers: 

A. 1288.903.855, groot € 2.442.509,67 

B. 1288.903.812, groot € 685.091,64 

C. ..6787, groot € 674.190,66 

D. ..2867, groot € 136,72 

 

Verslag 7 

De bank dient haar restantvordering nog definitief in 

te dienen, na de uitwinning van haar zekerheden. 

 
5.2 Leasecontracten Volgens de winst- en verliesrekening over 2015 worden er 

productierechten geleasd. Een onderzoek naar het bestaan 

van deze leaserechten/overeenkomsten dient nog te 

worden ingesteld, waartoe ook een aanvraag is ingediend 

bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Tot op 

heden is onduidelijk om welke productierechten het hier 

gaat. Komende verslagperiode zal overleg plaats vinden 

met het ter zake doende adviesbureau. Dit overleg heeft 

plaatsgevonden met de relevante derde en zijn adviseur. 

Leaseovereenkomsten werden in dat kader niet overlegd.  

 
5.3 Beschrijving zekerheden Door Verils, Agripol en Broeslee II verstrekte zekerheden: 

Recht van 1e hypotheek op het onder punt 3.1 beschreven 

onroerend goed. 

1. Pandrecht op huidige/toekomstige dieren, inventaris, 

voorraden en debiteuren.  
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2. Blokkaderecht op de overdracht van 

dierproductierechten. 

 

Door derden verstrekte zekerheden: 

 

1. Een recht van hypotheek op het registergoed goed 

aan de Houbenlaan nr. 12 te Nederweert 

(hypotheekgever Broeslee IV B.V.)  

2. een recht van hypotheek op het registergoed 

gelegen aan de Ravelweg te Someren 

(hypotheekgever Broeslee VI B.V.). 

 

Lening sub A en B: 

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid van: 

1. Verils 

2. Broeslee II 

3. B.A.J.P.M. van den Broek 

4. Broeslee IV B.V. 

5. Broeslee VI B.V. 

 

Rekening-courant sub C: 

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid van: 

1. Verils 

2. Broeslee II 

3. B.A.J.P.M. van den Broek 

4. Agripol  

 
5.4 Separistenpositie 1. De opbrengst van het O.G. komt primair aan de 

Bank toe. 

2. De opbrengst van de bodemzaken komt aan de 

fiscus toe, zulks tot maximaal het door de fiscus te 

vorderen bedrag; het meerdere komt aan de Bank 

toe. 

3. De opbrengst van de voertuigen komt aan de Bank 

toe. 

4. De opbrengst van de dieren komt aan de Bank toe. 

5. De opbrengst van de debiteuren komt aan de Bank 

toe. 

6. De opbrengst van de eventuele varkensrechten komt 

aan de boedel toe. 

 
5.5 Boedelbijdragen Onder voorbehoud van goedkeuring Rechter-commissaris is 

afgesproken dat: 

a. De opbrengst van de bodemzaken / zeugen tot een 

bedrag van de fiscale zakelijke vordering aan de 

boedel voldaan wordt. 

b. Over het meerdere de boedel een boedelbijdrage 

ontvangt van 10 % over de verkoopopbrengsten 

c. De boedel 10 % ontvangt over de opbrengst van 

voertuigen. 

d. De boedel 10 % ontvangt over de 

debiteurenontvangsten. 

e. De boedel tenminste € 7.500,- ontvangt ter zake 

allerlei hand- en spandiensten gericht op de verkoop 

van de boerderij going concern. 
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f. De boedel een tekenvergoeding ontvangt bij een 

onderhandse verkoop van het onroerend goed 

middels de inspanningen van een makelaar. 

Alle boedelvergoeding werden concreet benoemd onder de 

diverse activaposten. Definitieve eindafrekening met de 

bank dient nog plaats te vinden in komende verslagperiode. 

Thans is overleg gevoerd met de bank en kan de bank 

akkoord gaan met de afrekening boedelbijdragen. Op korte 

termijn zal e.e.a. worden afgerekend door de bank. 

 

Verslag 5 

Rekening houdende met de opbrengst van de Berdex trailer 

van € 30.250,-- inclusief btw, wordt komende 

verslagperiode een nieuwe eindafrekening opgesteld. 
5.6 Eigendomsvoorbehoud Niet van toepassing. Hoewel een enkele crediteur hierop 

een beroep heeft gedaan, werden geen goederen (meer) 

aangetroffen van de betreffende crediteuren. Zulks heeft 

met name te maken met het feit dat het hierbij met name 

gaat om zogenaamde verbruiksgoederen. 
5.7 Reclamerechten Niet van toepassing.  Gelijk aan punt 5.6. 
5.8 Retentierechten Niet van toepassing 

Een garagebedrijf heeft zijn retentierecht ingeroepen op 

een zogenaamde varkenstrailer, die kennelijk ter reparatie 

werd aangeboden. De waarde op dit moment is onduidelijk. 

De retentor heeft niets meer van zich laten horen; deze zal 

opnieuw worden aangeschreven. 

 

Verslag 5 

De retentor heeft zijn retentierecht prijs gegeven en is 

overgaan tot aankoop van de Berdex trailer. De opbrengst 

komt onder aftrek van de boedelbijdrage aan de bank toe. 
 Werkzaamheden De Bank wordt dagelijks geïnformeerd over de lopende 

exploitatie en de verkoopactiviteiten van de curator.  

Zowel bij de verkoop van de dieren als bij de inkoop van 

voer en het maken van exploitatiekosten vindt afstemming 

met de Bank plaats mede omdat de meeste leveranciers 

niet alleen een betalingsgarantie van de curator wensen te 

ontvangen maar ook van de Bank. In heel 2016, tot aan de 

daadwerkelijk juridisch levering van het onroerend goed 

heeft intensief overleg met de bank plaatsgevonden over 

alle facetten van de voorzetting van de onderneming en de 

uiteindelijke doorstart. Overleg met de Rabobank 

(aanvullend). Eindafwikkeling varkensrechten met derde en 

doorstarter. Nader overleg met (agrarische) adviseurs. 

 

Verslag 7 

Overleg met de bank over de eindafrekening, 

boedelbijdragen en indiening restantvordering. 

 
6 Doorstart / 

voortzetten 
  

 
Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden De onderneming waarin een varkensvermeerderingsbedrijf 

wordt geëxploiteerd wordt vooralsnog door de curator 

voortgezet. De afgelopen vier weken was deze exploitatie 
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gericht op waardebehoud. De exploitatie heeft feitelijk en 

juridisch plaatsgevonden tot 24 maart 2016. 

  
6.2 Financiële verslaglegging Met de Bank is afgesproken dat de lopende exploitatie voor 

rekening en risico van de Bank plaats vindt.  

 

In praktische zin betekent dit dat de boedelkosten betaald 

worden door de curator, waarvoor de Bank op verzoek van 

de curator periodiek krediet/betalingen beschikbaar stelt op 

de boedelrekening. 

 

De opbrengst van de verkochte dieren wordt door de 

afnemers/kopers voldaan op de rekening van Broeslee II, 

aangehouden bij de Bank, waarna de curator de 

boedelbijdrages in rekening brengt bij de Bank. 

 

Alle gerealiseerde opbrengsten en gemaakte kosten worden 

door de curator verantwoord in het financiële verslag. 

 

Over de periode voortzetting onderneming werden de 

navolgende dieren verkocht met de opbrengst: 

 

Biggen (4.420): € 162.934,85; 

Slachtbiggen (537): € 7.118,39; 

Slachtzeugen/gelten en beren (521): 74.054,33. 

 

Boedelbijdrage biggen: € 16.293,49; 

Boedelbijdrage slachtbiggen: € 711,84; 

Boedelbijdrage slachtzeugen/gelten en beren: € 7.405,43,-- 

allen te vermeerderen met btw. 

 

Op 27 februari 2016 was voor een bedrag van € 126.142,82 

aan inkoopfacturen ontvangen. 

 

Tot aan 24 maart 2016, en in minder mate nadien (enkele 

afwikkelkosten) is ter zake inkoopfacturen door de bank een 

bedrag gefinancierd van € 329.409,32,-- zulks ter behoud 

van de levende have per datum faillissement en de 

voorzetting van de onderneming tot het voornoemde 

doorstartmoment. 

 
 Werkzaamheden Op 5 februari 2016 heeft de Rechter Commissaris op grond 

van artikel 98 Fw de curator gemachtigd om de 

onderneming voorlopig voort te zetten. 

 

In dit kader is een exploitatiebegroting opgemaakt en 

worden de lopende kosten betaald door de Rabobank als 

hypotheek/pandhouder. Tijdens de eerste weken diende de 

exploitatiebegroting enkele malen te worden bijgesteld 

vanwege onvoorziene uitgaven.  

 

Ten behoeve van de exploitatie/voortzetting heeft de Bank 

in overleg met de curator een deskundige ingeschakeld. 

Deze deskundige treedt sinds het faillissement van 

Beleggingsmaatschappij Manoni B.V. (waarin een 

vleesvarkensbedrijf wordt geëxploiteerd) ook op als 

tijdelijke bedrijfsleider van Manoni B.V. 
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Dagelijks heeft de curator het deze deskundige overleg over 

de operationele aangelegenheden. 

 

Omdat de curator en de deskundige de eerste weken met 

diverse onvoorziene zaken werden geconfronteerd is de 

curator deze weken relatief veel tijd kwijt geweest  met het 

samen met de deskundige “managen” van de activiteiten.  

 

Verslag 7 

De exploitatieperiode is met de bank nog een keer 

doorgesproken in het kader van de BTW teruggave, 

waarbij haar de relevante (grootboek)administratie 

over de exploitatieperiode na datum faillissement is 

aangereikt. 

 
Doorstart 

6.3 Beschrijving Op 23 maart 2016 heeft een doorstart plaatsgevonden aan 

een partij in de (varkensfok)markt. 
6.4 Verantwoording Met het oog op een doorstart werd een 

verkoopmemorandum ingericht met een daaraan 

gekoppelde biedingsprocedure. 
6.5 Opbrengst Nog onbekend. 
6.6 Boedelbijdrage Zie alinea 5.5 en punt 6.2. Vooralsnog is in de 

eindafrekening een totaalbedrag aan boedelbijdrage 

opgenomen van € 93.402,74. 

 

Verslag 5 

Het totaalbedrag van de boedelbijdrage dient (her)berekend 

te worden in verband met de verkoop van de Berdex trailer 

en de mogelijk boedelbijdrage voor de zeugen (voorshands 

door de boedel gekwalificeerd als bodemzaken), voor zover 

de belastingdienst uit het vrij actief voldaan zou kunnen 

worden.  

  
 Werkzaamheden De curator heeft een verkoopmemorandum opgesteld en 

potentiële gegadigden in de gelegenheid gesteld om de 

stallen te bezichtigen. In verband met de mogelijke 

doorstart, hebben zich een substantieel aantal partijen 

gemeld. Kandidaten werden allen in de gelegenheid gesteld 

kennis te nemen van de stallen en haar inhoud. Voorts werd 

in dit kader overleg gevoerd met de NTAB, de relevante 

taxateur van de levende have, de bank en diverse 

makelaren, in verband met de waarden. Uiteindelijk heeft 

een doorstart kunnen plaatsvinden met een partij in de 

markt. 

 
7 Rechtmatigheid    

 
7.1 Boekhoudplicht Wordt – zoals te doen gebruikelijk  – onderzocht door de 

curator. De gevraagde administratie is aangereikt. 

Vooralsnog lijkt voldaan te zijn aan de boekhoudplicht.  

 
7.2 Depot jaarrekeningen Verils: 

 

De jaarrekeningen over 2013 en 2014 werden niet binnen 8 
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dagen na vaststelling daarvan gedeponeerd maar wel 

binnen 13 maanden na afloop van het boekjaar. De 

jaarrekening over 2012 werd pas op 25 juni 2014 

gedeponeerd, na vastgesteld te zijn op 19 april 2013 

 

Agripol: 

 

De jaarrekeningen over 2013 en 2014 werden niet binnen 8 

dagen na vaststelling daarvan gedeponeerd maar wel 

binnen 13 maanden na afloop van het boekjaar. De 

jaarrekening over 2012 werd pas op 25 juni 2014 

gedeponeerd, na vastgesteld te zijn op 19 april 2013. 

 

Broeslee II: 

 

De jaarrekeningen over 2013 en 2014 werden niet binnen 8 

dagen na vaststelling daarvan gedeponeerd maar wel 

binnen 13 maanden na afloop van het boekjaar. De 

jaarrekening over 2012 werd pas op 25 juni 2014 

gedeponeerd, na vastgesteld te zijn op 19 april 2013. 

 
7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing 

 
7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
Verils werd opgericht op 13 november 2001.  

Agripol werd opgericht op 3 april 2003 

Broeslee II werd opgericht op 27 februari  1997. 

 

Omdat een eventuele vordering uit hoofde van de 

deponeringsverplichting verjaard is, wordt dit niet verder 

onderzocht. 

 
7.5 Onbehoorlijk bestuur Wordt – zoals te doen gebruikelijk – onderzocht door de 

curator. De verstrekte administratie is thans nog onderwerp 

van onderzoek. Vooralsnog niet van gebleken, zij het dat de 

rekening courant positie richting privé nog nader zal worden 

bekeken. 

 

Broeslee II: 

 

Verslag 7  

Uit de verstrekte administratie konden de rechten en 

verplichtingen van de onderneming in voldoende 

mate worden gekend. Hoewel naar de aanloop van 

het faillissement bij de operationele bedrijfsvoering 

(mesthuishouding en dierenwelzijn) ernstige 

vraagtekens geplaatst kunnen worden, betreffen dit 

geen punten die een belangrijke oorzaak van het 

faillissement zijn. 

 

Verils: 

 

Verslag 7 

Verils was een zuivere houdstermaatschappij voor 

haar dochters Broeslee II en Agripol. De exploitatie 

van de onderneming vond plaats in Broeslee II. In 

dat kader is van geen onbehoorlijk bestuur gebleken. 
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Agripol: 

 

Verslag 7 

Agripol was een (personeels) dochter van Verils, die 

haar werknemers ter beschikking stelde aan haar zus 

Broeslee II. De exploitatie van de onderneming vond 

plaats in Broeslee II. In dat kader is van geen 

onbehoorlijk bestuur gebleken. 

 
7.6 Paulianeus handelen Wordt – zoals te doen gebruikelijk – onderzocht door de 

curator. De verstrekte administratie is thans nog onderwerp 

van onderzoek. 

 

Broeslee: 

 

Verslag 7 

Hier is niet van gebleken. 

 

Verils: 

 

Verslag 7 

Hier is niet van gebleken. 

 

Agripol: 

 

Verslag 7 

Hier is niet van gebleken. 

 
 Werkzaamheden Curator dient de in beslag genomen administratie nog te 

onderzoeken. Quick scan van de aangereikte administratie. 

De administratie zal ik het kader van het 

rechtmatigheidsonderzoek nog in nader detail worden 

bestudeerd. Naar verwachting zal het onderzoek deze 

verslagperiode (definitief) worden afgewikkeld. 

 

 
8  Crediteuren    

 
8.1 Boedelvorderingen Ter zake de door de boedel te maken exploitatiekosten 

worden door de Bank / de curator betalingsgaranties 

afgegeven. Na ontvangst van de daarmee 

corresponderende facturen wordt deze door de curator 

voldaan met gelden die door de Bank ter beschikking 

worden gesteld. 

 
8.2 Pref. Vord. van de fiscus Verils: 

 

€ 4.954,-. 

 

Agripol: 

 

€ 56.527,- 

 

Verslag 7 

 

€ 56.543,-- 
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Broeslee II: 

 

De fiscus heeft nog geen vordering ingediend. De curator 

heeft ten behoeve van de Bank de vordering van de fiscus 

voorlopig begroot op € 110.000,- (inclusief de vordering uit 

hoofde van artikel 29, lid 2 van de wet op de 

omzetbelasting). € 27.141,-. 

 

Verslag 4 

De belastingdienst heeft de vordering tot een bedrag van € 

27.141,-- ingediend ter zake btw. 

 

Er is geen sprake van een fiscale eenheid voor de 

Omzetbelasting en de Vennootschapsbelasting. 

 

Verslag 7 

Conform laatste opgave € 27.220,--. 
8.3 Pref. Vord. van het UWV Nog niet ingediend. 

 

Agripol 

€ 42.710,42 

 
8.4 Andere pref. Crediteuren N.v.t. 

 
8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
Volgens de administratie van Verils 2 stuks, waarvan er nog 

geen zijn vordering ter verificatie heeft ingediend. Er heeft 

zich 1 crediteur gemeld. Deze crediteur heeft zich voor 

hetzelfde bedrag tevens gemeld in de faillissementen van 

Agripol en Broeslee II. 

 

Volgens de administratie van Agripol 3 stuks, waarvan er 

nog geen zijn vordering ter verificatie hebben ingediend. Er 

heeft zich 1 crediteur gemeld. 

 

Volgens de administratie van Broeslee II 60 stuks, waarvan 

er inmiddels 13 hun vorderingen ter verificatie hebben 

ingediend. Inmiddels hebben 30 crediteuren zich gemeld. 

 

Verslag 3 

Inmiddels hebben 31 crediteuren zich gemeld.  

 

Verslag 4 

Inmiddels hebben 34 crediteuren zich gemeld. 

 
8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Ter verificatie aangemeld:  

 

Verils: 

 

€ 1.206.700,95 

 

Agripol: 

 

€ 1.206.700,95 

 

Broeslee II: 
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Verslag 4 

 

€ 2.090.779,30 

 

Verslag 5 

 

€ 2.090.779,30 

 
8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog onbekend. 

 
 Werkzaamheden De crediteuren zijn vooralsnog aan de hand van de 

“postblokkade” aangeschreven. 

 
9 Procedures  

   
9.1 Naam wederpartij(en) N.v.t. 
9.2  Aard procedure  
9.3 Stand procedure  
 werkzaamheden  

 
10 Overig  

   
10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Broeslee: 

 

Verslag 7 

Thans eindafwikkeling. Er is voldoende actief voor 

een uitdeling aan de concurrente crediteuren. De 

boedel zal verder gaan met een 

verificatievergadering. 

 

Verils: 

 

Verslag 7 

Opheffing bij gebrek aan baten ex artikel 16 Fw. 

 

Agripol: 

 

Verslag 7 

Op heffing bij gebrek aan baten ex artikel 16 Fw. 

 
10.2  Plan van aanpak • Thans zal overleg gevoerd worden met de bank over 

de eindafrekening; 

• Thans zal eveneens nader overleg worden gevoerd 

over de resterende varkensrechten , ter zake 

waarvan een derde stelt daarop rechten te hebben 

en de doorstarter in het kader van zijn koopoptie; 

• Nader onderzoek rechtmatigheidsaspecten. 

• Retentor (nog een keer) aanschrijven; 

• Afronden rechtmatigheidsonderzoek Rekening-

courant; 

• Financiële eindafrekening met de Rabobank, 

onderzoek fiscale schuld in verband met mogelijk 

inbreng opbrengst bodemzaken (zeugen); 

• Afwikkeling kostentoerekening bewaking exploitatie 

Manoni en Broeslee II; 
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Verslag 5 

• Afwikkeling boedel btw, tussentijdse aangifte btw bij 

voorzetting onderneming; 

• Herziene eindafrekening opstellen voor Rabobank en 

eindafrekening. 

 

Verslag 6 

• Herziening is met Rabobank afgewikkeld; thans 

afwikkeling eindafrekening Rabobank; 

• Afwikkeling communicatie met het Openbaar 

Ministerie; 

• Eindafwikkeling. 

 

Verslag 7 

• Overleg met de bank over haar 

restantvordering; 

• Financiële eindafwikkeling; 
10.3 Indiening volgend verslag n.v.t. / eindverslag. 

 Werkzaamheden Gebruikelijke verslaglegging 

 

Helmond, 30 oktober 2020 

 

 

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. 


