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FAILLISSEMENTSEINDVERSLAG              Nummer:       4 Datum:  17 mei 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 met beperkte aansprakelijkheid 

R & M VERBAKEL BEHEER B.V., statutair gevestigd en 

kantoorhoudende te (5709 RE) Helmond, aan de Ter 

Vorseldreef 10, ingeschreven in het Handelsregister van de 

KvK onder nummer 17214869, hierna verder te noemen 

“Verbakel Beheer”. 

  

Faillissementsnummer C/01/14/923 F 

Datum uitspraak 25 november 2014 

  

Curator mr. B.A.P. Sijben 

Rechter-commissaris mr. C. Schollen-den Besten 

  

Activiteiten onderneming De activiteiten van Verbakel Beheer zijn volgens het 

Handelsregister: “Financiële holdings” en 

“Beheeractiviteiten”.  

Omzetgegevens 2010:      € 0,00  

2011: € 0,00  

2012: € 63.475,00   

Personeel gemiddeld aantal Niet van toepassing. 

  

Boedelrekening NL26 RABO 0300 4620 34 

Gerealiseerd actief € 5.829,02 

Actief per verslagdatum € 5.829,02 

  

Verslagperiode 1 november 2015 - 17 mei 2016 

Bestede uren in verslagperiode 14 uren 

Bestede uren Totaal 38,08 uren 

 

De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag zijn vetgedrukt 

weergegeven.  

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie Met het faillissement van Verbakel Beheer werd ook het 

faillissement van haar werkmaatschappij Verbakel Stainless 

Steel B.V. (“Stainless Steel”) uitgesproken (kenmerk: 

C.01/14/922 F). Het faillissement van Stainless Steel is op 
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1 september 2015 opgeheven bij gebrek aan baten. Het 

betreft in deze een holding en werkmaatschappij. De 

rechtspersonen zijn beiden bij notariële akte d.d. 29 

november 2007 opgericht. De activiteiten werden echter 

reeds vanaf 2003 in een eenmanszaak uitgeoefend.  

 

Verbakel Beheer is enig aandeelhouder en bestuurder van 

Stainless Steel. Verbakel Beheer wordt bestuurd door de 

heer R.W.G.L. Verbakel (hierna verder te noemen: 

“Verbakel”). Laatstgenoemde is eveneens enig 

aandeelhouder van Verbakel Beheer.  

1.2 Winst en verlies 2010: € -53.462,00 (verlies) 

2011: € -138.963,00 (verlies) 

2012: € -5.496,00 (verlies)  

1.3  Balanstotaal 2010:  € 241.918,00  

2011: € -83.011,00  

2012: € -13.367,00   

1.4 Lopende procedures Voor zover bekend geen. 

1.5  Verzekeringen Er zijn geen lopende verzekeringen. 

1.6 Huur Het bedrijfspand van waaruit de activiteiten van Stainless 

Steel en Verbakel Beheer werden ontplooid, was privé 

eigendom van Verbakel. Dit pand is in 2011 verkocht. 

Nadien werden de ondernemingen gedreven vanuit de privé 

woning van Verbakel te Helmond.  

1.7  Oorzaak faillissement In 2008 en 2009 werd in de onderneming Stainless Steel 

volgens de heer Verbakel een omzet van circa € 

1.400.000,- per jaar gehaald. De jaarlijkse winst was toen 

circa € 300.000,-. Deze omzet was voor ongeveer 85% te 

danken aan één klant. Dit was een Kroatische 

tussenpersoon. De heer Verbakel verklaarde dat de relatie 

met deze klant omstreeks 2010/2011 afgebouwd. Vanaf dat 

moment zijn de resultaten verslechterd. 

 

In 2012 heeft Stainless Steel nog geprobeerd om met een 

Taiwanese leverancier een samenwerking op te zetten. Dit 

is uiteindelijk niet van de grond gekomen. Sinds 2012 ligt 

de onderneming feitelijk stil.  

 

Verbakel verklaarde vanaf 2012 vanuit Verbakel Beheer 

actief te zijn geweest met een concept voor een online 

“marktplaats” voor het verhandelen van roestvrij staal. Met 

behulp van een investeerder is dit concept verder 

uitgewerkt. Verbakel Beheer heeft in dat kader een 

aandelenbelang in de besloten vennootschap Global Trading 
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Zones B.V. Deze vennootschap lijkt echter geen winst te 

draaien. 

 

Gelet op het stil liggen van de ondernemingen, de schuld 

aan de financier (Rabobank Helmond U.A.), de fiscus en 

twee natuurlijke personen, zag Verbakel zich genoodzaakt 

het faillissement van de beide vennootschappen aan te 

vragen.  

 Werkzaamheden Onderzoek Handelsregister en Kadaster. Quick-scan 

administratie. Gesprek met Verbakel. 

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 

Niet van toepassing. 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 

De arbeidsovereenkomsten met de 2 voormalige 

werknemers van Stainless Steel zijn in 2012 beëindigd. 

2.3 Datum ontslagaanzegging Niet van toepassing 

 Werkzaamheden Quick-scan administratie. Gesprek met Verbakel. Onderzoek 

Handelsregister.  

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving Niet van toepassing. 

3.2  Verkoopopbrengst - 

3.3 Hoogte hypotheek - 

3.4 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden Quick-scan administratie. Onderzoek Kadaster. 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Niet van toepassing. 

3.6 Verkoopopbrengst - 

3.7 Boedelbijdrage - 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus - 

  Werkzaamheden Quick-scan administratie. Bespreking met Verbakel. 

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Er is geen voorraad/onderhanden werk aangetroffen. 

3.10 Verkoopopbrengst Niet van toepassing. 

3.11 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden Quick-scan administratie. Bespreking met Verbakel. 
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Andere activa 

3.12 Beschrijving Verbakel Beheer houdt 23% van de aandelen in de besloten 

vennootschap Global Trading Zones B.V. Deze 

vennootschap exploiteert een soort “marktplaats” voor het 

verhandelen van roestvrij staal.  

3.13 Verkoopopbrengst Onderzocht wordt of deze participatie te verkopen is. De 

curator heeft contact opgenomen met de aandeelhouder 

van de overige aandelen (77 %) en aan haar de aandelen 

van Verbakel Beheer te koop aangeboden. Met deze partij is 

geen overeenstemming bereikt omtrent de overdracht van 

de aandelen, waarna zij kenbaar heeft gemaakt dat de 

aandelen van Verbakel Beheer vrij verkocht kunnen 

worden. Bij de curator hebben zich echter tot op heden 

geen geïnteresseerde partijen gemeld. De curator beziet of 

verkoop van het aandelenbelang mogelijk is. De curator 

heeft inzicht verkregen in de financiële situatie van 

Global Trading Zones B.V. Geconstateerd moet 

worden dat de activiteiten zijn gestaakt en het eigen 

vermogen negatief is. De 

meerderheidsaandeelhouder heeft uiteindelijk 

aangegeven de aandelen te willen verwerven. De 

aandelen zijn verkocht en geleverd tegen een 

koopsom van € 1,-, waarbij aanvullend een 

boedelbijdrage van € 1.819,79 inclusief BTW (€ 

1.499,- exclusief BTW) is voldaan.  

 werkzaamheden Quick-scan administratie. Bespreking met Verbakel. 

Onderzoek naar mogelijke verkoop aandelenbelang van 

Verbakel Beheer. Het RDW is verzocht om een lijst te 

verstrekken met voertuigen die op naam van Stainless 

Steel en Verbakel Beheer staan. Correspondentie met 

andere aandeelhouder en Verbakel. Bestudering 

jaarstukken Global Trading Zones B.V. Overleg 

meerderheidsaandeelhouder, opstellen 

koopovereenkomst en beoordelen akte van levering. 

Overleg Verbakel in verband met defungeren als 

bestuurder.  

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Uit de jaarstukken van 2012 volgt dat Verbakel Beheer in 

2012 een vordering had van € 114.440,- op Verbakel in 

privé. Verbakel verklaarde dat hij dit bedrag opgenomen 

heeft als ware het salaris. Hij verklaarde dat hij niet de 

middelen heeft om de schuld af te lossen. Verbakel staat 
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zelf borg bij de Rabobank voor de zakelijke kredieten. 

Verbakel verklaarde dat hij en zijn echtgenote een verzoek 

ingediend hebben om toegelaten te worden tot de 

schuldsaneringsregeling. De curator vernam dat het 

verzoek tot toelating in de schuldsaneringsregeling op 

verzoek van Verbakel niet behandeld is.  

 

De curator heeft in samenspraak met de Rabobank en met 

goedkeuring van de Rechter-Commissaris een regeling 

getroffen over de vordering van Verbakel Beheer op 

Verbakel in privé (zie onder 5.4).  

 

Uit de jaarstukken van 2012 volgt dat Stainless Steel in 

2012 een vordering van € 91.298 heeft op Verbakel Beheer 

in verband met de rekening-courant verhouding.  

 

Voor het overige zijn geen (handels)debiteuren 

aangetroffen. 

4.2 Opbrengst tot heden Niet van toepassing. 

4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden Quick-scan administratie. Overleg Verbakel. 

Correspondentie met Rabobank, Rechter-Commissaris en 

Verbakel.  

 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 

De onderneming werd gefinancierd door de Rabobank. In 

dat kader heeft de Rabobank bij beide vennootschappen 

een vordering ingediend van € 220.699,98 + p.m. Deze 

vordering ziet op verstrekte leningen en krediet in 

rekening-courant.  

5.2 Leasecontracten Vooralsnog zijn geen leasecontracten aangetroffen. 

5.3 Beschrijving zekerheden De Rabobank heeft een pandrecht op voorraad, inventaris 

en vorderingen.  

5.4 Separistenpositie De vordering van Verbakel Beheer op Verbakel zal door de 

pandhouder worden geïnd.  

 

De curator heeft met de Rabobank overleg gepleegd over 

de aan de Rabobank verpande vordering van Verbakel 

Beheer op Verbakel. In dat kader is – met goedkeuring van 

de Rechter-Commissaris – een regeling getroffen. Deze 

regeling bestaat eruit dat de vordering aan de Rabobank 

wordt overgedragen, terwijl de boedel in 6 termijnen een 
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bedrag ad € 4.002,- ontvangt. Inmiddels zijn 5 termijnen (€ 

3.335,-) voldaan. De laatste termijn dient begint december 

2015 te zijn voldaan. Thans is het gehele bedrag 

ontvangen.  

5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing (zie onder 5.4). 

5.6 Eigendomsvoorbehoud (Nog) niet van toepassing. 

5.7 Reclamerechten Niet van toepassing. 

5.8 Retentierechten Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden Quick-scan administratie. Gesprek met Verbakel. Overleg 

en correspondentie met Rabobank en Verbakel. Controle 

betalingen.  

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing. 

6.2 Financiële verslaglegging – 

 Werkzaamheden – 

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving Niet van toepassing. 

6.4 Verantwoording – 

6.5 Opbrengst – 

6.6 Boedelbijdrage – 

 Werkzaamheden - 

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht Verbakel heeft (een deel van de) administratie overgelegd. 

Er zal, zoals te doen gebruikelijk, nader worden onderzocht 

of er is voldaan aan de administratieplicht. Vooralsnog lijkt 

de administratie dusdanig te zijn dat daaruit de rechten en 

plichten kunnen worden gekend. 

7.2 Depot jaarrekeningen Voor beide vennootschapen is voldaan aan de 

publicatieplicht (artikel 2:394 BW). 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 

Voor beide vennootschappen heeft te gelden dat ingeval 

aan de stortingsverplichting niet is voldaan, die vordering 

tot volstorting van de aandelen is verjaard (HR 17 oktober 

2003, NJ 2004/282). 

7.5 Onbehoorlijk bestuur Dit zal, zoals te doen gebruikelijk, nog nader onderzocht 

worden. Van onbehoorlijk bestuur is (vooralsnog) niet 

gebleken.  
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7.6 Paulianeus handelen Dit zal, zoals te doen gebruikelijk, nog nader onderzocht 

worden. Van paulianeus handelen is (vooralsnog) niet 

gebleken. 

 Werkzaamheden Onderzoek Handelsregister. Quick-scan administratie. 

Onderzoek administratie. 

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen Salaris curator: p.m. 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus € 31.936,-. 

8.3 Pref. Vord. van het UWV Niet van toepassing. 

8.4 Andere pref. Crediteuren Tot op heden zijn er geen andere preferente vorderingen 

ingediend. 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 

Tot op heden ter verificatie aangemeld:2 stuks. 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 

Tot op heden ter verificatie aangemeld: € 224.685,30 

(inclusief vordering Rabobank). 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 

Een uitkering aan concurrente crediteuren zal niet mogelijk 

zijn.  

 Werkzaamheden Quick-scan administratie. Correspondentie crediteuren. 

Bespreking met Verbakel. 

 

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 

Het faillissement is thans voor afwikkeling gereed.   

10.2  Plan van aanpak Afwikkeling faillissement.  

10.3 Indiening volgend verslag Niet van toepassing.  

 werkzaamheden Correspondentie rechter-commissaris. Verslaglegging. 

 

Helmond, 17 mei 2016, 

 

 

mr. B.A.P. Sijben, curator 
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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. 


