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FAILLISSEMENTS(EIND)VERSLAG      Nummer:  3 Datum:14 maart 2019 

 

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 

bNRGY B.V., statutair gevestigd te Nuenen en 

kantoorhoudende te Nuenen aan de Collse Heide no. 48, 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

17154191, hierna te noemen: “bNRGY”.   

  

Faillissementsnummer C/01/18/45 F 

Datum uitspraak 20 februari 2018 

  

Curator mr. G te Biesebeek 

Rechter-commissaris mr. V.G.T. van Emstede  

  

Activiteiten onderneming De bedrijfsomschrijving in de Kamer van Koophandel luidt: 

“Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies. Het 

uitoefenen van een elektrotechnisch bedrijf.” 

Omzetgegevens 2017: € 981.706,- 

2018: € 5.139,- 

Personeel gemiddeld aantal 8 werknemers 

  

Boedelrekening NL76 RABO 0327 5663 29 (Rabobank) 

Saldo einde verslagperiode € 5.131,68 

 

Verslag 2:  

€ 57.178,42 

 

Verslag 3: 

€ 58.510,83  
  

Verslagperiode 20 februari 2018 t/m 14 maart 2018 

 

Verslag 2: 

14 maart 2018 – 25 augustus 2018 

 

Verslag 3: 

26 augustus 2018 – 14 maart 2019 

Bestede uren in verslagperiode 53 uren en 25 minuten 

 

Verslag 2: 

37 uur en 15 minuten 
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Verslag 3: 

20 uren en 5 minuten  

Bestede uren totaal  53 uren en 25 minuten 

 

Verslag 2: 

90 uur en 40 minuten 

 

Verslag 3: 

uren en 45 minuten 

Toelichting 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. 

 

1 Inventarisatie   

 
1.1 Directie en organisatie bNRGY is bij notariële akte d.d. 27 maart 2003 opgericht. 

De 24.000 geplaatste aandelen van elk € 1,- zijn voor 75 % 

volgestort door Van den Berg Beheer B.V. en voor 25 % 

door Mariba Consultancy B.V. 

Sinds haar oprichting is de besloten vennootschap Van den 

Berg Beheer B.V. enig bestuurder. De heer M.H.A. van den 

Berg is enig aandeelhouder en bestuurder van Van den Berg 

Beheer B.V. 

De heer Vreman en de heer Peeters staan als 

commissarissen ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel. 

1.2 Winst en verlies 2018: €    607.868,- verlies 

2017: €    299.943,- verlies 

2016: €        6.441,- verlies  

2015: €      19.684,- verlies  

1.3  Balanstotaal 2018: €    907.811,- 

2017: € 1.281.650,- 

2016: € 1.060.186,- 

2015: €    905.410,- 

1.4 Lopende procedures Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.  

 

Verslag 2: 
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Inmiddels is gebleken dat er een procedure tot inning van 

een vordering aanhangig was bij de Rechtbank, welke 

procedure de curator met machtiging van de Rechter-

commissaris heeft overgenomen. In deze zaak vindt op 17 

oktober a.s. de comparitie van partijen plaats. 

 

Verslag 3: 

Met de desbetreffende debiteur is een regeling 

getroffen aldus dat hij aan de boedel een bedrag van 

€ 1.250,- heeft voldaan. 

1.5  Verzekeringen De lopende verzekeringen zijn geïnventariseerd en de 

dekking was – op één uitzondering na – al wegens 

premieachterstand geschorst.   

1.6 Huur Het bedrijfspand wordt gehuurd van Van den Berg Beheer 

B.V. De huur is met machtiging van de rechter-commissaris 

opgezegd. 

1.7  Oorzaak faillissement De bestuurder verklaart het volgende over de oorzaak van 

het faillissement: 

 

In 2010 is bNRGY verhuist naar een ander pand te Nuenen. 

Sindsdien betaald bNRGY € 96.000,- per jaar aan huur van 

het bedrijfspand. Het pand is gebouwd en gehuurd met het 

oog op verwachte groei van werkzaamheden en personeel 

van bNRGY. In plaats van groei, krijgt het bedrijf echter te 

maken met een forse krimp. Een vaste klant van bNRGY 

vertrekt in 2011. Deze klant was verantwoordelijk voor 

50% van de omzet van bNRGY. Door het mislopen van een 

aantal grote projecten is deze omzetderving niet 

opgevangen met andere projecten. Het personeelsbestand 

is daarop net als de omzet gehalveerd. 

 

In 2015 vertrekken 5 personeelsleden van bNRGY waardoor 

er op dat moment een onderbezetting ontstond. In de jaren 

erna is het niet gelukt de personeelsbezetting op orde te 

brengen. Mede als gevolg hiervan werden er ook 

onvoldoende projecten binnengehaald. De kostenstructuur 

bleek veel te hoog voor het sterk ingekrompen bedrijf. Het 

bedrijf is niet meer rendabel en toekomstperspectief 

ontbreekt. 

  

bNRGY was daardoor niet meer in staat haar financiële 

verplichtingen te voldoen en heeft daarop haar eigen 

faillissement aangevraagd. 

 Werkzaamheden Besprekingen met bestuurder. Quick scan van relevante 

financiële en organisatorische documenten en informatie. 
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Onderzoek in de openbare bronnen.   

 

2 Personeel    

 
2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
8 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
8 

2.3 Datum ontslagaanzegging 22 februari 2018 

 Werkzaamheden De arbeidsovereenkomsten zijn met machtiging van de 

rechter-commissaris opgezegd. Met het UWV heeft overleg 

plaatsgevonden. Het UWV heeft een collectieve intake 

verzorgd.  

 

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 Niet van toepassing. 

 

Bedrijfsmiddelen 
3.5 Beschrijving bNRGY bezit diverse machines, gereedschappen en 

kantoorinventaris. 

3.6 Verkoopopbrengst Nog niet bekend.  

 

Verslag 2: 

De inventaris (bodemzaken) heeft bij een veiling € 

29.268,69 inclusief b.t.w. opgebracht. 

3.7 Boedelbijdrage (Nog) niet van toepassing. De Rabobank heeft een 

pandrecht op de bedrijfsmiddelen gevestigd, doch de 

opbrengst komt via de boedel aan de fiscus toe.  

3.8 Bodemvoorrecht fiscus De bedrijfsmiddelen betreffen bodemzaken, zodat het 

bodemvoorrecht van de Belastingdienst dient te worden 

gerespecteerd.  

  Werkzaamheden De curator heeft de bedrijfsmiddelen laten taxeren en 

meerdere partijen benaderd voor een doorstart waarvan de 

bedrijfsmiddelen onderdeel uitmaken. In dit kader is een 

verkoopmemorandum geschreven en met data aan de 

geïnteresseerde partijen ter hand gesteld. Nadat 

geïnteresseerde partijen waren afgehaakt en duidelijk was 

dat een doorstart niet gerealiseerd zou kunnen worden, zijn 

een aantal veilingbureaus uitgenodigd om een offerte uit te 

brengen. Na overleg met de Bank als pandhouder is aan 
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Troostwijk auctions B.V. opdracht verstrekt om de veiling 

uit te voeren. 

 

Voorraden / onderhanden werk 
3.9 Beschrijving bNRGY bezit nog diverse voorraad en heeft nog voor meer 

dan € 100.000,- lopende opdrachten. 

3.10 Verkoopopbrengst Nog niet bekend. 

 

Verslag 2: 

De voorraad heeft bij een veiling € 79.193,29 incl b.t.w. 

opgebracht. 

3.11 Boedelbijdrage (Nog) niet van toepassing. De Rabobank heeft een 

pandrecht op de voorraden gevestigd. Met de Bank is een 

boedelbijdrage van 10 % over de netto opbrengst 

afgesproken. 

 

Verslag 2: 

Aan boedelbijdrage is ontvangen € 9.310,81 incl. b.t.w. 

 Werkzaamheden De voorraad zal verkocht worden bij gelegenheid van de 

veiling. De curator was niet in staat om de lopende 

opdrachten uit te voeren of de rechten daarin over te 

dragen. 

 

Andere activa 
3.12 Beschrijving bNRGY beschikt over diverse immateriële activa: 

handelsnaam, klantenbestand, offerteportefeuille, 

infrastructuur, know-how, logo’s en huisstijl, 

softwarelicenties, telefoonnummers, faxnummers, e-

mailadressen, domeinnamen en een postbusadres. 

3.13 Verkoopopbrengst Nog niet bekend. 

 

Verslag 2: 

De immateriële activa is niet verkocht, mede omdat er geen 

doorstart heeft plaats gevonden. 

 werkzaamheden De curator heeft meerdere partijen benaderd voor een 

doorstart waarvan de immateriële activa onderdeel 

uitmaakten. Een doorstart is echter niet gerealiseerd. 

 

4 Debiteuren    

 
4.1 Omvang debiteuren € 101.895,76.  

4.2 Opbrengst tot heden Nog niet bekend. 

 

Verslag 2: 

Van de debiteuren is in totaal € 21.447,09 (21,05 %) 
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ontvangen. Ter zake één vordering op een debiteur loopt 

een gerechtelijke procedure en de andere vorderingen zijn 

oninbaar, veelal omdat de debiteur een tegenvordering 

heeft en/of dat het een te betalen voorschotfactuur betrof, 

waarbij de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd. 

4.3 Boedelbijdrage De Rabobank heeft een pandrecht op de vorderingen 

gevestigd.  Met de Bank is afgesproken dat de curator 

beperkte werkzaamheden ter inning van de debiteuren zal 

verrichten, zulks tegen een boedelbijdrage van 10 % over 

het te innen bedrag. 

 

Verslag 2: 

Aan boedelbijdrage voor de debiteureninning is € 1.601,85 

ontvangen, terwijl de Bank afstand heeft gedaan van haar 

pandrecht op de vordering waarover geprocedeerd wordt. 

 Werkzaamheden Onderzoek administratie. De curator heeft overleg gevoerd 

met de Bank als pandhouder van de roerende zaken en de 

debiteuren. 

 

5 Bank / zekerheden    

 
5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
Rabobank U.A. heeft een vordering ingediend van € 

1.205.192,70  excl. rente en kosten 

5.2 Leasecontracten bNRGY had leasecontracten afgesloten voor een zestal 

auto’s. De leasemaatschappij heeft na overleg met de 

curator de leasevoertuigen opgehaald. 

5.3 Beschrijving zekerheden Rabobank heeft een stil pandrecht op alle roerende zaken 

en vorderingen. 

5.4 Separistenpositie Met Rabobank U.A. zijn afspraken gemaakt over de 

uitwinning van de eigen zekerheden: 

• De opbrengst van de bodemzaken komt aan de 

fiscus toe; 

• De opbrengst van de niet-bodemzaken komt aan de 

bank toe, onder inhouding van een boedelbijdrage 

• De opbrengst van de debiteuren komt aan de bank 

toe, onder inhouding van een boedelbijdrage. 

5.5 Boedelbijdragen 10 %   

 

Verslag 2: 

In totaal € 10.912,66 incl. b.t.w. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud Zestien crediteuren hebben een beroep gedaan op 

eigendomsvoorbehoud. Van drie crediteuren waren geen 

goederen meer aanwezig. De andere 13 crediteuren zijn 

uitgenodigd om hun eigendommen op te halen. De 

goederen zijn door de directie in overleg met de curator 
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gesepareerd. 

5.7 Reclamerechten (Nog) niet van toepassing.   

5.8 Retentierechten (Nog) niet van toepassing.   

 Werkzaamheden De in Nederland grootste bekende banken zijn 

aangeschreven. De crediteuren zijn uitgenodigd om 

aanspraak te maken op hun eventuele rechten, waarna zij 

zijn uitgenodigd om hun respectievelijke goederen op te 

halen. De ophaaldag vindt op 23 maart 2018 plaats. 

 

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 De curator heeft meerdere partijen benaderd voor een 

doorstart. Er is een biedingsprocedure gestart en een 

informatie- en procesmemorandum opgesteld en 

aangeboden. Uiteindelijk heeft dit niet tot een 

verkoop/doorstart geleid. 

6.4 Verantwoording Niet van toepassing. 

6.5 Opbrengst Niet van toepassing.  

6.6 Boedelbijdrage Niet van toepassing 

 Werkzaamheden De mogelijkheden tot een doorstart zijn verkend.  

 

7 Rechtmatigheid    

 
7.1 Boekhoudplicht Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. De curator heeft inmiddels meerdere 

administratieve bescheiden ontvangen. 

 

Verslag 2: 

Aan de hand van de boekhouding kunnen de rechten en 

verplichtingen van de vennootschap op eenvoudige wijze 

worden gekend. 

7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekening over boekjaar 2016 is op 29 december 

2017 gedeponeerd. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing.  

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
Het geplaatste kapitaal bedraagt € 24.000,-. Dit bedrag is 

gestort.  

7.5 Onbehoorlijk bestuur Vooralsnog is hier niet van gebleken. 

7.6 Paulianeus handelen Vooralsnog is hier niet van gebleken. 

 Werkzaamheden De beschikbare administratie is aan een quickscan 
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onderworpen.  

 

8  Crediteuren    

 
8.1 Boedelvorderingen Salaris + kosten p.m. 

UWV : p.m. 

Verhuurder : € 9.982,50 

 

Verslag 2 : 

UWV : € 55.772,92 

Verhuurder : € 9.982,50. 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus € 86.351,- 

 

Verslag 2: 

€ 225.320,- 

8.3 Pref. Vord. van het UWV Nog niet ingediend. 

 

Verslag 2: 

€ 36.481,14  
8.4 Andere pref. Crediteuren Oud werknemer: € 1.808,44  

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
76 stuks 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
€ 1.633.013,66 

 

Verslag 2: 

€ 1.995.845,73 

 

Verslag 3: 

€ 1.996.182,62  
8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Het is niet te verwachten dat aan de crediteuren een 

uitkering kan worden gedaan.  

 

Verslag 2: 

Het faillissement zal wegens gebrek aan baten worden 

opgeheven. 

 Werkzaamheden Alle bekende crediteuren zijn na het uitspreken van het 

faillissement geïnformeerd over het faillissement en 

verzocht een eventuele vordering en rechten (waaronder 

eigendomsvoorbehoud) kenbaar te maken.   

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) (Nog) niet van toepassing. 

 

Verslag 2: 
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Breijer Contractonderhoud BV  
9.2  Aard procedure Niet van toepassing. 

 

Verslag 2: 

Invordering van een openstaande, betwiste factuur.  
9.3 Stand procedure Niet van toepassing. 

 

Verslag 2: 

Op 17 oktober 2018 vindt er een comparitie van partijen 

plaats. 

 

Verslag 3: 

Met machtiging van de rechter-commissaris is een 

schikking getroffen aldus dat aan de boedel werd 

voldaan een bedrag van € 1.250,- 

 werkzaamheden Niet van toepassing. 

 

Verslag 2: 

De gefailleerde vennootschap bleek in een gerechtelijke 

procedure verwikkeld te zijn. De partijen hadden over en 

weer de eerste processtukken gewisseld, waarna – vanwege 

het faillissement – de procedure geschorst werd. De curator 

heeft met machtiging van de Rechter-commissaris de 

procedure overgenomen. 

 

Verslag 3: 

De procedure werd middels een schikking beëindigd. 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend. 

 

Verslag 2:  

Vermoedelijk eind 2018, begin 2019 

 

Verslag 3: 

Het faillissement is voor afwikkeling gereed, dit 

verslag betreft het eindverslag. 

10.2  Plan van aanpak De curator zal zich zetten aan de gebruikelijke beheer- en 

vereffeningshandelingen. De komende periode zal de 

nadruk liggen op: 

- verkoop activa; 

- innen debiteuren; 

- onderzoek rechtmatigheid 

- de gebruikelijke werkzaamheden. 
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Verslag 2: 

Nadat de procedure met de debiteur Breijer 

Contractonderhoud BV is afgewikkeld, kan het faillissement 

voor opheffing worden voorgedragen. 

 

Verslag 3: 

Het faillissement wordt voor opheffing wegens 

gebrek aan baten voorgedragen. 

10.3 Indiening volgend verslag Ultimo augustus 2018 

 

Verslag 2: 

Uiterlijk 31 maart 2019 

 

Verslag 3: 

Dit verslag dient als het eindverslag. 

 werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging rechter-commissaris. 

 

 


