
 

Gegevens onderneming:  1 
Faillissementsnummer:  

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:     3   Datum:  26 oktober 2016 

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

 
Gegevens onderneming De besloten vennootschap MBDE B.V., statutair gevestigd en 

kantoorhoudende te 5753 RC Deurne aan de Hanenbergweg 20, 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63647273, 

hierna te noemen: “MBDE”. 

  

Faillissementsnummer C/01/16/76 F 

Datum uitspraak 9 februari 2016 

  

Curator mr. B.A.P. Sijben 

Rechter-commissaris mr . S.J.O. de Vries 

  

Activiteiten onderneming MBDE houdt zich bezig met automatisering in brede zin, voornamelijk 

gericht op de agrarische sector. 

Omzetgegevens 2016: € 8.317,18 (t/m datum faillissement) 

2015: € 346.845,83 

2014: € 471.974,24 

Personeel gemiddeld aantal 3. 

  

Boedelrekening NL46RABO0142414239 

Saldo einde verslagperiode € 12.051,81 

 

Verslag 2: 

€ 19.928,68 

 

Verslag 3: 

€ 11.059,59 

  

Verslagperiode 9 februari t/m 26 februari 2016 

 

Verslag 2: 

27 februari 2016 t/m 31 juli 2016 

 

Verslag 3: 

1 augustus 2016 t/m 26 oktober 2016 

Bestede uren in verslagperiode 21,33 uren 

 

Verslag 2: 

21,33 uren 

 

Verslag 3: 

15,59 uren 

Bestede uren Totaal 21,33 uren 

 

Verslag 2: 

42,66 uren 

 

Verslag 3: 

58,26 uren 

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie De onderneming van gefailleerde is in de vorm van een eenmanszaak 

gestart op 1 juli 2001. Bij notariële akte d.d. 26 juni 2015 is MDBE B.V. 

opgericht en is de eenmanszaak in deze B.V. ingebracht. Vanaf haar 
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oprichting is W.M. Bennenbroek Holding B.V. (hierna te noemen: de 

“Holding”) enig bestuurder en enig aandeelhouder van MBDE. De heer 

W.M. Bennenbroek is op zijn beurt enig aandeelhouder en enig bestuurder 

van de Holding. 

1.2 Winst en verlies 2016: € 26.465,89 verlies (t/m datum faillissement) 

2015: € 81.831,74 verlies 

2014: € 107.752,08 winst 

1.3  Balanstotaal Niet bekend. 

1.4 Lopende procedures Voor zover bekend geen. 

1.5  Verzekeringen MBDE heeft diverse verzekeringen lopen via Eveas Verzekeringen. Na 

ontvangst van een polisoverzicht heeft de curator de lopende 

verzekeringen beëindigd en voor zover van toepassing aanspraak gemaakt 

op premierestitutie. De curator is nog in afwachting van de 

royementsbescheiden. 

 

Verslag 2: 

De ontvangen stukken zijn bestudeerd. Dit heeft geleid tot een 

premierestitutie ad. € 943,-.   

1.6 Huur MBDE huurt een bedrijfspand aan de Hanenbergweg 20 te Deurne van de 

Holding. De huur is met wederzijds goedvinden (met terugwerkende 

kracht) beëindigd per datum faillissement. 

1.7  Oorzaak faillissement Volgens de bestuurder waren de resultaten tot en met 2014 goed. In 2015 

zijn problemen ontstaan doordat twee van de drie personeelsleden zich 

ziek hebben gemeld en sindsdien niet meer hebben gewerkt. Hierdoor viel 

de omzet terug (het derde personeelslid had een ondersteunende functie), 

terwijl de personeelslasten op de onderneming bleven drukken. Uiteindelijk 

werden de lonen niet meer betaald en heeft een van de personeelsleden 

het faillissement aangevraagd. 

 Werkzaamheden  

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 

3. 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 

3. 

2.3 Datum ontslagaanzegging 11 februari 2016 (de managementovereenkomst met de bestuurder is per 

datum faillissement beëindigd). 

 Werkzaamheden Ontslag personeel met machtiging van de rechter-commissaris en 

correspondentie met het UWV. 

 

Verslag 2: 

De curator heeft overleg gehad met het UWV in verband met de 

toepassing van de loongarantieregeling. Daarnaast is gecorrespondeerd 

met de raadsvrouwe van een tweetal werknemers.  

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving Niet van toepassing. 

3.2  Verkoopopbrengst - 

3.3 Hoogte hypotheek - 

3.4 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden Onderzoek Kadaster. 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving De inventaris van MBDE is minimaal. Wel bezit MBDE een tweetal 

voertuigen. 

3.6 Verkoopopbrengst Inventaris: € 880,-. 

Voertuigen: € 6.380,- 
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3.7 Boedelbijdrage Inventaris: niet van toepassing (bodemzaken). 

Voertuigen: 10%. 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus De Belastingdienst geniet bodemvoorrecht voor zover het bodemzaken 

betreffen. 

  Werkzaamheden Aanschrijven RDW en onderhandelingen over verkoop/doorstart. 

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving MBDE bezit een grote hoeveelheid oude voorraad, waarvan de courantheid 

niet meteen kan worden vastgesteld en een onderhanden werkpostitie van 

een bescheiden omvang. 

3.10 Verkoopopbrengst Voorraad: € 990,-. 

OHW: € 823,-. 

3.11 Boedelbijdrage Voorraad en OHW: 10%. 

 Werkzaamheden Onderhandelingen over verkoop/doorstart. 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving In het kader van de bereikte doorstart (zie “Doorstart”) is tevens de 

goodwill van MBDE (bestaande uit onder andere handelsnaam, 

domeinnamen, klantenlijsten, etc.) verkocht. 

 

Verslag 2: 

- Banksaldo SNS Bank N.V.  

- Restituties Belastingdienst in verband motorrijtuigenbelasting. 

- Restitutie energieleverancier in verband met te veel betaald - voorschot.  

- Restitutie verzekering.  

- Kasgeld.  

3.13 Verkoopopbrengst Goodwill: € 7.500,-. 

 

Verslag 2: 

- Banksaldo: € 3.376,59 

- Restituties Belastingdienst: € 74,- 

- Restitutie energieleverancier: € 881,46 

- Restitutie verzekering: € 943,- 

- Kasgeld: € 29,80 

 werkzaamheden Onderhandelingen over verkoop/doorstart. 

 

Verslag 2: 

Aan de hand van de bankafschriften is onderzocht  welk bedrag SNS Bank 

N.V. aan de boedel diende af te dragen. Dit bedrag heeft SNS Bank N.V. 

overgemaakt waarna de rekening is opgeheven. Verder heeft de curator 

daar waar mogelijk om restitutie verzocht.  

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Volgens de administratie bezit MBDE voor een bedrag van € 22.888,02 aan 

vorderingen op derden. In overleg met de pandhouder (Rabobank) zal de 

bestuurder van MBDE over gaan tot het incasseren van de vorderingen. De 

vordering van de bank zal niet volledig voldaan kunnen worden uit de 

opbrengst van de verpande zaken. 

4.2 Opbrengst tot heden - 

 

Verslag 2: 

Geïnd: € 12.222,30 

Oninbaar (faillissement e.d.): € 1.679,41 

 

Per saldo staat aldus nog een bedrag open ad. € 8.986,31, waarvan de 

bestuurder meent dat dit (op termijn) inbaar is. De heer Bennenbroek 

heeft als borg een bedrag ad. € 15.136,80 aan Rabobank Peelland Zuid 

betaald, waarmee de bank is voldaan. De heer Bennenbroek is daarmee 

(deels) gesubrogeerd in de rechten van de bank, waaronder het pandrecht 

op de debiteuren. Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris 
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zijn de debiteurenvorderingen overgedragen aan de doorstarter, terwijl de 

heer Bennebroek afstand heeft gedaan van zijn vordering uit hoofde van 

regres/subrogatie.  

4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden Verslag 2: 

De debiteurenportefeuille is afgewikkeld.  

 

5 Bank/zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 

MBDE werd samen met de Holding gefinancierd door de Rabobank Peelland 

Zuid. De Rabobank heeft een vordering ingediend ad € 48.343,42. 

 

Verslag 2: 

De bank is volledig voldaan na de uitwinning van haar zekerheden en het 

aanspreken van de borg.  

5.2 Leasecontracten Voor zover bekend niet van toepassing. 

5.3 Beschrijving zekerheden De Rabobank heeft een pandrecht op de roerende zaken en vorderingen 

van MBDE. 

5.4 Separistenpositie Zie hiervoor. 

5.5 Boedelbijdragen Voorraad, voertuigen en OHW: 10%. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud Tot op heden heeft een partij een beroep gedaan op een vermeend 

eigendomsvoorbehoud. Deze claim is inmiddels door de doorstarter (in 

samenspraak met de curator) afgewikkeld. Eventuele overige claims zullen 

op dezelfde wijze worden afgewikkeld. 

 

Verslag 2: 

Er zijn geen claims meer binnengekomen ter zake eigendomsvoorbehoud 

of reclamerechten.  

5.7 Reclamerechten Niet van toepassing. 

5.8 Retentierechten Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden De bekende banken zijn aangeschreven. Met de pandhouder is 

gecommuniceerd over de verkoop van de activa en de boedelbijdrage. 

 

Verslag 2: 

Tussen de boedel en Rabobank Peelland Zuid is een afrekening gemaakt, 

waarna het aan de bank toekomend deel is afgedragen.  

 

6 Doorstart/voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing. 

6.2 Financiële verslaglegging - 

 Werkzaamheden - 

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving De (middellijk) bestuurder heeft aangegeven met zijn nieuw opgerichte 

vennootschap MBDC B.V. een doorstart van MBDE te beogen. Overige 

geïnteresseerde partijen hebben zich niet bij de curator gemeld, maar dat 

werd ook niet verwacht. Daarbij is van belang dat de goodwill met name 

vertegenwoordigd is in de klantrelaties die de bestuurder persoonlijk heeft. 

Verder is nog van belang dat de onderneming wordt geëxploiteerd vanuit 

een deel van de aan de bestuurder in privé toekomende woning. 

Uiteindelijk zijn de activa van MBDE (zoals beschreven onder “Activa”) 

verkocht aan MBDE. Van de totale koopprijs ad € 16.573,- is thans een 

bedrag van € 10.573,- ontvangen. Het restant ad € 6.000,- zal in 3 

termijnen worden betaald. 

 

Verslag 2: 

De koopsom is inmiddels volledig voldaan.  

6.4 Verantwoording Zie hierboven. 



 

Gegevens onderneming:  5 
Faillissementsnummer:  

6.5 Opbrengst Zie “Activa”. 

6.6 Boedelbijdrage Zie “Bank/zekerheden”. 

 Werkzaamheden Onderhandelingen met doorstarter. 

 

Verslag 2: 

Controleren betaling koopsom.  

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht De curator heeft de (nagenoeg volledige) administratie van 2015 en 2016 

van de bestuurder ontvangen. Naar aanleiding van een eerste onderzoek 

zijn aanvullende vragen aan de bestuurder c.q. diens adviseur gesteld. Dit 

onderzoek loopt nog. 

 

Verslag 2: 

De bestuurder heeft de opgevraagde stukken verstrekt, welk door de 

curator zijn gevraagd. De boekhouding is dusdanig dat de rechten en 

verplichtingen van MBDE gekend kunnen worden, zodat de curator het 

ervoor houdt dat aan de boekhoudplicht is voldaan.  

7.2 Depot jaarrekeningen MBDE is opgericht in juni 2015. De jaarrekening over 2015 is nog niet 

gedeponeerd, maar de termijn daarvoor is ook nog niet verstreken. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing. 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 

Sinds de oprichting van MBDE bestaat haar geplaatste kapitaal uit 10 

aandelen á € 1,-. Die aandelen zijn volgestort door inbreng van de 

vroegere eenmanszaak van de middellijk bestuurder. Nader onderzoek 

naar de stortingsverplichting is gezien haar omvang niet opportuun. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van onderzoek. 

 

Verslag 2: 

De curator heeft geen bestuurshandelingen geconstateerd die als 

onbehoorlijk bestuur dienen te worden aangemerkt.  

7.6 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van onderzoek. 

 

Verslag 2: 

De curator heeft geconstateerd dat nadat het faillissement van MBDE was 

aangevraagd enkele betalingen aan de Holding zijn verricht (totaalbedrag 

€ 5.230,-). De curator heeft deze betalingen als paulianeus aangemerkt. 

De Holding heeft de betalingen desgevraagd gerestitueerd.  

 Werkzaamheden De beschikbare administratieve stukken zijn aan een quick-scan 

onderworpen. Verder onderzoek loopt nog. 

 

Verslag 2: 

Onderzoek administratie; opstellen notitie en overleg bestuurder/adviseur. 

Overleg UWV in verband met loongarantieregeling en onderzoek over de 

toepassing daarvan.  

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen Salaris & kosten: p.m. 

 
Verslag 3: 

UWV: € 12.485,18 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus € 3.739,00. 

 

Verslag 2: 

€ 9.257,- 

8.3 Pref. Vord. van het UWV (Nog) niet van toepassing. 

 

Verslag 3: 

€ 15.525,05 
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8.4 Andere pref. Crediteuren Rabobank Peelland Zuid € 48.343,42. 

 

Verslag 2: 

De vordering van de bank is volledig ingelost. Een 2-tal werknemers heeft 

voor in totaal € 5.322,09 aan vorderingen ingediend. 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 

2 stuks 

 

Verslag 2: 

3 stuks 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 

€ 6.035,23 

 

Verslag 2: 

€ 59.755,23 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 

Nog niet bekend. 

 

Verslag 2: 

Een uitkering aan de concurrente crediteuren zal niet mogelijk zijn.  

 Werkzaamheden De bekende crediteuren van MBDE zijn aangeschreven. 

 

Verslag 2: 

De vordering van de Belastingdienst is gecontroleerd/geactualiseerd; 

hiertoe heeft overleg met de Belastingdienst plaatsgevonden. De curator 

heeft het UWV verzocht om haar vordering kenbaar te maken.  

 

Verslag 3: 

De vordering van het UWV is gecontroleerd.  

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing. 

9.2  Aard procedure - 

9.3 Stand procedure - 

 werkzaamheden - 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 

Nog niet bekend. 

 

Verslag 2: 

Nadat het UWV haar vordering heeft kenbaar gemaakt kan het 

faillissement worden afgewikkeld.  

 

Verslag 3: 

Het faillissement is voor afwikkeling gereed. 

10.2  Plan van aanpak De curator zal erop toezien dat de koopprijs van de activa (tijdig) wordt 

voldaan. Voorts zet de curator zijn onderzoek naar de boekhoudplicht 

voort. Voor het overige vinden de gebruikelijke werkzaamheden plaats. 

 

Verslag 2: 

Afwikkeling faillissement.  

10.3 Indiening volgend verslag Ultimo augustus 2016 

 

Verslag 2: 

Ultimo februari 2017.  

 

Verslag 3: 

Niet van toepassing; dit betreft het eindverslag.  

 werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging Rechter-Commissaris. 

 

 

Helmond, 26 oktober 2016   
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mr. B.A.P. Sijben, 

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. 


