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FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:  7 (eindverslag) Datum: mei 2021 

 
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 Beheer en Beleggingsmaatschappij Kibo B.V., gevestigd te 

Lierop en haar dochtervennootschap Beheer- en 

Beleggingsmaatschappij Manoni B.V., waarin een 

vleesvarkensbedrijf wordt geëxploiteerd. 

 
Faillissementsnummer F 16/16/51 (Kibo) 

F 16/16/50 (Manoni) 

 
Datum uitspraak 2 februari 2016 
Curator Mr. J.P.M. Dexters 
Rechter-commissaris Mr. V.G.T. van Emstede 
Activiteiten onderneming Beheer en Beleggingsmaatschappij Kibo BV (nader te 

noemen Kibo) is een zuivere holdingvennootschap die alle 

aandelen bezit in Beleggingsmaatschappij Manoni B.V. 

(nader te noemen Manoni). In Manoni wordt een 

vleesvarkensbedrijf geëxploiteerd. 

 
Omzetgegevens Kibo: 

2013: 0 

2014: 0 

2015: 0 

 

Manoni: 

2013: € 2.000.273,- 

2014: € 2.067.124,- 

2015: € 2.905.239,- 

 
Personeel gemiddeld aantal Kibo: 1 

Manoni: 0 

 
Boedelrekening Kibo: NL36RABO 0161 0738 24 

Manoni:NL72RABO 0161 0022 69 

 
Gerealiseerd actief Kibo: Nihil 

 

Manoni:  

Nog niet verwerkt in financieel verslag; opbrengst verkoop 

(t.m. week 9 ongeveer € 40.854,-) komt binnen bij de 

Bank. De curator brengt boedelbijdrages over opbrengst in 

rekening bij de Bank 

 

Verslag 2: 

Rekening houdend met het einde van de exploitatie en de 

verkoop van de vleesvarkens is een actief voor de 

vleesvarkens gerealiseerd van € 162.480,-- (gebonden 

actief) en voor de varkensrechten € 166.364,-- (vrij actief). 

 
Actief per verslagdatum Kibo:     € 0,-- 

Manoni: € 62.831,22 
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Verslagperiode 1 juni 2020 tot en met 25 mei 2021 
Uren verslagperiode Verslag 7: 

 

Kibo:  1 uur en 15 minuten 

Manoni:  29 uren en 35 minuten 

 

 
Bestede uren Totaal Kibo: 4 uren en 25 minuten  

Manoni: 329 uren en 5 minuten 

 

 
De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag worden vetgedrukt weergegeven. 

 
1 Inventarisatie   

 
1.1 Directie en organisatie Enig aandeelhouder en bestuurster van Kibo is mevrouw 

W.L.A.J. van den Broek – Van Gennip, wonende te Lierop, 

aan de Verhagenstraat nr. 2. 

 

Kibo is bestuurster en enig aandeelhouder van Manoni. 

 

Op 2 februari 2016 zijn Kibo en Manoni op eigen aangifte in 

staat van faillissement verklaard.  

 

Op dezelfde datum zijn op eigen aangifte ook 

Beheermaatschapij Verils B.V. en haar twee 

dochtervennootschappen Broeslee II B.V. en Agripol Lierop 

B.V. in staat van faillissement verklaard.  

 

(Middellijk) bestuurder en aandeelhouder van deze 

vennootschappen is de heer B.A.J.P.M. van den Broek, 

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 Beheermaatschappij Verils 

B.V. en haar dochtervennootschappen worden separate 

openbare verslagen opgemaakt. Deze faillissementen zijn 

bekend onder de nrs. F. 01/16/57, F. 01/16/58 en F 

01/16/59. 

 
1.2 Winst en verlies Kibo: 

2013:-/- € 214.330,- 

2014:-/- € 395.799,- 

2015:-/- € 30.453,50 

 

Manoni: 

2013: -/- € 183.601,- 

2014: -/- € 372.879,- 

2015: -/- € 351.882,75 

 
1.3  Balanstotaal Kibo: 

2013: € 3.740,- 
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2014: € 3.594,- 

2015: € 3.560,- 

Manoni: 

2013: € 4.905.654,- 

2014: € 4.482.927,- 

2015: € 7.839.398,51 

 
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).  

 

Verslag 2: 

In het beroep (SHE 15 /6438 WET) draait het om een 

handhavingsbesluit van de Gemeente Someren ten aanzien 

van mestverwerking. Aanvankelijk vond een verzegeling 

van de onderneming plaats. Daartegen werd bezwaar 

gemaakt en tevens werd een voorlopige voorziening 

gevraagd. De gevraagde voorziening werd toegewezen. De 

verzegeling is vervolgens verwijderd. Het bezwaar werd 

nadien ongegrond verklaard, waarna (pro forma) beroep is 

ingesteld. Het belang van het beroep was louter gelegen in 

een (mogelijke) vordering tot schadevergoeding bij een 

gegrond beroep. Hoewel het beroep een kans van slagen 

had (op formele gronden), heeft zulks niet te gelden voor 

een ‘mogelijke’ schadevergoedingsvordering. De kans van 

slagen is betrekkelijk, nog los van de vraag wat de omvang 

van de schade zou zijn. De procedure werd ingetrokken. 

 

Voorts is gebleken dat beroep werd ingesteld op 3 

december 2015 tegen een besluit/beboetbaar feit van de 

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA), waarbij 

het verwijt werd gemaakt dat dierlijke bijproducten tijdens 

het vervoer niet vergezeld gingen van 

gezondheidscertificaten. Dat is een overtreding. Het 

bezwaar is niet haalbaar en werd ingetrokken. De boete 

werd overigens nog niet bij de boedel ingediend. 

 

Tenslotte is Manoni betrokken bij een civielrechtelijke 

procedure, aangaande de vraag wie het recht van 2e 

hypotheek geniet op het onder punt 3.1 te vermelden 

Onroerend goed. De Rechtbank heeft bij vonnis geoordeeld 

dat crediteur De H. het recht van 2e hypotheek toekomt, 

waartegen beroep is ingesteld.  

 

Verslag 2: 

Deze procedure is thans nog lopende. 
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Verslag 3: 

Deze procedure is thans nog lopende.  

 

Verslag 4: 

De civielrechtelijk procedure loopt thans kennelijk nog bij 

het hof Arhem-Leeuwaarden. 

 

Verslag 5: 

Deze procedure was medio 2019 nog lopende. De boedel 

heeft aanvullend informatie verstrekt aan de grootste 

crediteur in het kader van de voerleveranties uit het 

verleden. Op dit moment is de status onduidelijk. De boedel 

zal daaromtrent nader informeren bij De H.  

 

Verslag 6: 

De procedure is geëindigd met een arrest van 9 juli 2019. 

De tweede hypotheekinschrijving van De Heus Voeders B.V. 

werd in hoger beroep gehandhaafd. 
1.5  Verzekeringen Onderneming is via de Rabobank bij Interpolis verzekerd. 

De verzekeringen zijn vooralsnog gecontinueerd, waarbij de 

Rabobank de premies voldoet.  

 

Verslag 2: 

Op 23 juni 2016 heeft het 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. Daar bestaat 

op dit moment nog geen definitief uitsluitsel over. De 

vordering tot vergoeding van schade is bevoorrecht ten 

behoeve van de bank als hypotheekhouder op grond van 

artikel 3:287 BW. In het kader van het lopende 

verkoopproces wordt een cessie van de vorderingen op de 

verzekeraar in overweging genomen. 

 

Verslag 3: 

Verzekeringsdekking werd (nog) niet definitief erkend. De 

boedel heeft in overleg met de hypotheekhouder de 

besprekingen over de schade deels ter hand genomen, 

omwille van het feit dat zulks onlosmakelijk zou gaan 

samenhangen met de verkoop van het onroerend goed. In 

dat kader is aanvullende onderzoek door EMN uitgevoerd en 

zijn diverse gesprekken gevoerd met de 

schadebehandelaar. Het laat zich aanzien dat de schade zal 

gaan uitkomen op om en nabij de € 100.000,--, waarop de 

hypotheekhouder een voorrecht heeft. 

 

Verslag 4: 

De schade heeft thans via EMN een concrete omvang 

gekregen van € 100.375,--, wat is gecommuniceerd met 

boedel en bank en EMN een akkoordverklaring voor heeft 

ingericht. De schade ligt daarmee vast en kan betrokken 

worden in het verkoop en leveringsproces van het 

onroerend goed. 
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Verslag 5: 

De verzekeringskwestie in thans met EMN en Interpolis 

afgerond en meegenomen in de waardering van het 

onroerend goed. 
1.6 Huur Niet van toepassing.   

 
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 

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 broer van de heer 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 had de Rechtbank Oost-Brabant een 

door de ondernemer ingesteld beroep tegen de intrekking 

van een omgevingsvergunning ingesteld beroep ongegrond 

verklaard, wat voor de heer en mevrouw Van den Broek – 

naar eigen zeggen – de druppel was die de emmer deed 

overlopen.  

 

Verslag 2: 

Tot op heden kan de boedel deze gang van zaken 

onderschrijven. Met het handhaven van de intrekking van 

de omgevingsvergunning, kwam de gehele exploitatie tot 

stilstand en diende overgegaan te worden tot gedwongen 

ontruiming van de stallen. Thans is evenwel ook gebleken 

dat de inrichting van de stallen niet overeenkomstig de 

vergunningvoorschriften werd opgezet. 

 

Verslag 3: 

Deze visie is verder ongewijzigd gebleven. 

 

Verslag 4:  

Deze visie is verder ongewijzigd gebleven. 

 

Verslag 5: 

Deze visie is verder ongewijzigd gebleven. 

 
 Werkzaamheden Verslag 2: 

Bestudering van de lopende procedures. Correspondentie 

met de raadsman van curanda. Correspondentie met de 

gerechtelijke instanties en de NVWA. Afwikkeling 

procedures. Opname en inventarisatie hagelschade juni 

2016. Bezoeken met diverse kandidaten/gemeente 

Someren/makelaar. Nader overleg met Rabobank en 

Interpolis over de verzekeringsdekking en de omvang van 
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de schade. 

 

Verslag 3: 

In het kader van de afwikkeling van de schade en de 

verkoop van het onroerend goed hebben aanvullende 

besprekingen plaatsgevonden met de bank, de verzekeraar, 

de gemeente Someren, en EMN als schadebehandelaar. 

 

Verslag 4: 

Eindafwikkeling met EMN ter zake de verzekering en 

hagelschade; overleg met de bank en Interpolis. 

 

Verslag 5: 

Aanvullend overleg met De H. c.q. de grootste crediteur. 

 

Verslag 6: 

Opvolging procedure/raadpleging arrest Hof Leeuwaarden 9 

juli 2019. 

 
2 Personeel    

 
2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Kibo: 1 

Manoni: 0 

 
2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Kibo: 1 

Manoni: 0 

 
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.  

 

Verslag 2: 

Nadat de exploitatie is gestaakt bij curanda en de 

ontruiming van de stal medio maart 2016 een feit was, zijn 

geen werknemers meer voor Manoni of Kibo ingezet. 

  
 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.  

 

Het personeel is geïnformeerd over hun positie en hun 

rechten en verplichtingen.  

 

De lonen worden tijdelijk door de boedel (lees: de Bank) 

voldaan, waarbij de betalingen ertoe strekken de oudste 

loonvorderingen te voldoen. Vorenstaande betekent dat de 

boedel van Agripol Lierop B.V. bij gelegenheid de aangiftes 
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loonbelasting dient te verzorgen.   

 

 

 
3 Activa    
 
Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving Kibo:  

 

Geen 

 

Manoni:  

 

Meerdere (oude en nieuwere) stallen gelegen op een terrein 

aan de Smulderslaan nr. 46 te Someren. 

 

Kadastrale aanduiding: 

Sectie G, nr. 4566, groot 1 ha 49 a 25 ca 

Sectie G, nr. 4286, groot 0 ha 06 a 52 ca 

Sectie G, nr. 4287, groot 0 ha 09 a 13 ca 

Totaal groot                   1 ha 64 a 90 ca 

 

Op de oude stallen is een vergunning afgegeven tot het 

houden van 2.940 vleesvarkens. 

Op de nieuwe stallen is een vergunning afgegeven voor 

2.180 vleesvarkens en 17.272 gespeende biggen, met dien 

verstande dat de feitelijke situatie niet in overeenstemming 

is met de verleende vergunning.  

 

Feitelijk kunnen in de 5 stallen in totaal 11.700 

vleesvarkens gehouden worden en zijn een deel van de 

stallen niet conform vergunning ingericht voor het houden 

van gespeende biggen.  

 

Om deze reden bevinden de stallen zich in een 

handhavingstraject van de gemeente.  

 

Verslag 2: 

In overleg met de gemeente Someren is het 

handhavingstraject op diverse punten opgeschort, zodat de 

boedel een aantal punten kon oppakken, waaronder de 

mestproblematiek (grotendeels), de aanwezigheid van 

ratten en de brandveiligheid in verband met de levende 

haven.  

 

Thans heeft de boedel samen met de bank een makelaar 

ingeschakeld. Los daarvan heeft omwille van de conjunctuur 

een hertaxatie plaatsgevonden. Het verkoopproces verloopt 

moeizaam en de toeloop op de stal is uiterst beperkt. Tot 

op heden werd nog geen enkel definitief bod uitgebracht. 

Op dit moment is er nog interesse, zodat in overleg met de 

bank en de gemeente ingezet wordt op een definitief 

verkoop proces tegen een termijn van drie tot zes 

maanden, waarbij alle kandidaten gelijk worden behandeld. 

In juni 2017 heeft nader overleg met de gemeente 

plaatsgevonden omtrent het hernieuwd oppakken van het 
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handhavingstraject ten aanzien van voornoemde punten. 

 

Verslag 3: 

In overleg met de bank is de verkoop opnieuw tegen het 

licht gehouden, zeker gezien de mest- en 

vergunningsproblematiek. De stal is met de nieuwe 

makelaar  reeds in voorgaande verslagperiode opnieuw in 

de markt gezet. Naar aanleiding daarvan hebben weer 

diverse bezichtigingen plaatsgevonden, maar het is een 

zeer moeizaam verkoopproces gebleven. Het onroerend 

goed is door de voorheen aanwezige mest en de thans nog 

aanwezig mest aan erosie onderhevig door de ammoniak 

die leidingen en andere materialen van de stal heeft 

aangetast. Daarbij kwam, dat tevens een deel van de 

voersilo’s was gevuld met mest en de voerkeuken in zeer 

slechts staat verkeerde. Resumerend kan – mede  op grond 

van een derde taxatie - geconcludeerd worden dat de 

voornoemde gebreken reeds aanwezig waren ten tijde van 

het faillissement en deze een substantieel waardedrukkend 

effect hebben gehad op het onroerend goed. De biedingen 

die werden uitgebracht waren extreem laag. Uiteindelijk is 

een bod van € 325.000,-- uitgebracht, waarbij de 

hagelschade aan de bank zou toe komen voor circa € 

100.000,--.  

 

Verslag 4: 

De koopovereenkomst ter zake het onroerend goed werd 

voor een bedrag van € 325.000,-- gesloten. De tweede 

hypotheekhouder werd omtrent het verkoopproces uitvoerig 

geïnformeerd, gezien zijn belang, wat is voortgevloeid uit 

de civiel procedure genoemd onder punt 1.4. Uit die 

procedure is immers voortgevloeid dat De H. van 3de 

hypotheekhouder naar 2de hypotheekhouder werd 

gepromoveerd. 

 

De levering heeft plaatsgevonden op 20 juli 2018. 

 
3.2  Verkoopopbrengst Verslag 3: 

 

€ 325.000,-- (+ circa € 100.000,-- aan Hagelschade). 

Derhalve in totaal € 425.000,--. 
3.3 Hoogte hypotheek De hypothecaire inschrijvingen: 

• ten gunste van de Rabobank bedraagt € 7.500.000,- 

(1e hypotheek) 

• ten gunste van De Heus Voeders BV bedraagt € 

1.456.984 (2e hypotheek). 

 

Verslag 6; 

De Heus Voerders B.V. blijft gehandhaafd als tweede 

hypotheekhouder.   

 
3.4 Boedelbijdrage De curator heeft de bank een voorstel gedaan, waarop nog 

een reactie ontvangen mocht worden.  

 

Verslag 2: 

Het voorstel ligt (nog) bij de bank en zal besproken worden 

zodra het verkoopproces nader concreet wordt gemaakt 
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door de makelaar. De boedel overlegt op regelmatige basis 

met de makelaar/bank en de gemeente Someren. 

 

Verslag 3: 

Boedelbijdrage met als uitgangspunt separatistenregeling, 

doch rekening houdend met inschakeling van makelaar. 

Deze post wordt meegenomen in de eindafrekening met de 

bank. 

 

Verslag 4: 

Eindafrekening moet nog plaatsvinden. 

 

Verslag 5: 

De bank dient nog inzicht te verschaffen in de kosten van 

de makelaar in het kader van de eindafrekening. De boedel 

dient de bank nog de gemoeide uren met de 

schadeafhandeling aan te reiken. Thans wordt de btw 

aangifte voor de exploitatiekosten betrokken in de 

afrekening. 

 

Verslag 6: 

De eindafrekening heeft met de bank plaatsgevonden. De 

boedelbijdrage van de bank op de verkoop van het 

onroerend goed werd begroot op € 9.493,-- inclusief btw. 

De bank zal vijftien uren aan de boedel vergoeden voor de 

afwikkeling van de schadepenningen met Internpolis tegen 

basis curatorenuurtarief ad € 3.666,30 inclusief btw. 
 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 vleesvarkensbedrijf. 

 

Deze kandidaten zijn in staat gesteld om de boerderij te 

bezichtigen en inzage te nemen in alle relevante 

bescheiden.  

 

Verslag 2: 

De boedel heeft een hertaxatie laten uitvoeren en de bank 

geadviseerd een verkoopmakelaar op agrarisch gebied in te 

schakelen. 

De boedel heeft (moeten) meewerken aan de controles van 

de gemeente Someren en nadien diverse acties moeten 

ondernemen om de problematiek van de mest en de ratten 

aan te pakken. Tot op heden is dit bevredigend opgelost, zij 

het dat beide punten nog steeds aandacht van de boedel 

vragen. In dat kader werd Agropest ingeschakeld. Naar het 

zich laat aanzien is een verkoop mogelijk op een termijn 

vanaf zes maanden na heden. 

 

Verslag 3: 

Meerdere malen aanvullende overleg met de makelaar, 

afwikkeling van een hernieuwde biedingsprocedure, 

bezichtiging met uiteindelijke koper. Aanvullend overleg 

met uiteindelijke koper, rekeninghouden met een 

ruilverkaveling, afwikkeling koopovereenkomst, contact met 

de bank c.q. hypotheekhouder, door laten halen beslagen. 
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Verslag 4; 

Meerdere malen overleg met koper; de koopovereenkomst 

is diverse malen inhoudelijk gewijzigd in verband met de 

toepassing van een kavelruil, die onderdeel is geworden 

van de koopovereenkomst. In dat kader heeft nog 

intensiever contact met de notaris en koper moeten plaats 

vinden.  

 

Verslag 5; 

Diverse malen overleg met de bank, definitieve afwikkeling 

met de bank en eindafrekening.  

 

Verslag 6: 

Diverse malen aanvullend overleg met de bank.  

 
Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving In de stallen zijn enkele gereedschappen en machines van 

Manoni aanwezig. 

 

De boekwaarde van de inventaris bedraagt volgens de 

periodebalans van Manoni € 53.402,-.  

 

Verslag 2: 

Een deel is aanwezig binnen de voerkeuken van Manoni en 

laat zich pas te gelde te maken op het moment van verkoop 

van het onroerend goed. 

 

Verslag 3: 

Meegenomen in de verkoop van het onroerend goed. Hier is 

geen aparte post meer voor opgenomen, gezien de slechte 

staat van de voerkeuken. 

 

Verslag 6: 

Met de bank is over deze inventaris wel een boedelbijdrage 

bedongen, gekoppeld aan de liquidatiewaarde, vermeerderd 

met 10% ad € 11.440,--.  

 
3.6 Verkoopopbrengst Nog niet bekend. 

 
3.7 Boedelbijdrage De opbrengst van deze zaken (bodemzaken) komt via de 

boedel aan de Fiscus toe, tenzij fiscus uit het vrije actief 

voldaan kan worden.  

 

Verslag 6: 

De fiscus zal vermoedelijk uit het vrij actief voldaan kunnen 

worden. 

 

In dat geval wordt een vergoeding conform de 

separatistenregeling voldaan. 

 

Verslag 7: 

De fiscus kan uit het vrij actief voldaan worden. 

 

Verslag 6: 

De boedelbijdrage bedraagt € 1.384,24 inclusief BTW 

conform separatistenregeling. 
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3.8 Bodemvoorrecht fiscus Fiscus geniet het bodemvoorrecht op de inventaris. 

 
  Werkzaamheden In overleg met de curator heeft de Bank de inventaris laten 

taxeren.  

 

 
Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Binnen de Manoni wordt een vleesvarkensbedrijf 

geëxploiteerd.  

 

2.966 vleesvarkens werden aangetroffen. 

  
3.10 Verkoopopbrengst Daar waar mogelijk worden de varkens tegen de geldende 

marktwaarde verkocht, terwijl ondertussen naar andere 

opties gekeken is/wordt.  

 

Verslag 2: 

In het verloop van de exploitatie zijn diverse vleesvarkens 

(420) verkocht en wel voor een bedrag van € 44.117,--. 

Nadien zijn de overige vleesvarkens in één transactie 

verkocht tegen een bedrag van € 118.867,92 (btw werd 

verlegd). 

 
3.11 Boedelbijdrage Conform de separatistenregeling met dien verstande dat de 

curator aanspraak heeft gemaakt op een minimaal, 

nominaal bedrag.  

 

Verslag 2: 

Zulks betreft een bedrag van € 7.500,--.  

 

Over de opbrengst van de varkens zal een 

boedelvergoeding worden betaald van 10% exclusief btw. 

De eindafrekening zal nog in overleg met de bank worden 

opgesteld bij de verkoop van het onroerend goed. 

 

Verslag 3: 

Eindafrekening zal plaatsvinden na de levering van het 

onroerend goed. 

 

Verslag 4: 

Levering van het onroerend goed heef plaats gevonden op 

20 juli 2018. Eindafrekening moet wel nog plaatsvinden. 

 

Verslag 6: 

De boedelbijdrage over de vleesvarkens bedraagt € 

19.660,29, hetgeen is gecommuniceerd met de bank. De 

factuur voor de hand en spandiensten ad € 7.500,- - 

exclusief btw werd meegenomen in de eindafrekening met 

de bank. 

 

Verslag 7: 

De bank is akkoord gegaan met de (gecorrigeerde) 

eindafrekening, waarbij rekening is gehouden met de 

aanvullende boedelbijdrage over de vleesvarken die 

in één transactie werden verkocht (zie einde punt 

3.10). Hiermee is de eindafrekening definitief 
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afgewikkeld. 
 Werkzaamheden Na een inventarisatie- en opstartfase zullen door de curator 

wekelijks varkens worden verkocht voor zover een verkoop 

going concern niet mogelijk blijkt te zijn. 

 

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

dat noemt – “leeggedraaid”. Om daarbij een maximale 

opbrengst te kunnen realiseren zal dit in dat geval ongeveer 

4 maanden in beslag nemen. 

 

In opdracht van de Bank  is de levende have getaxeerd. 

 

Verslag 2: 

In verband met het handhavingtraject van de gemeente 

Someren, de problematiek rond de brandveiligheid, de 

mest, de ratten en het welzijn van de vleesvarkens, is in 

overleg met de bank en de boedel besloten niet alle 

vleesvarkens tot het maximum vet te mesten en tot 4 

maanden in de stal te houden. In dat kader zijn partijen 

uitgenodigd voor een bieding en is het verkoopproces 

ingezet, de rechter-commissaris geïnformeerd en intensief 

overleg gevoerd met de bank en de bevoegde instanties 

(handhaving). 

 

Verslag 6: 

Aanpassing exploitatieoverzicht en eindafrekening met de 

bank. Diverse malen overleg met de bank. 

 

Verslag 7: 

Aanpassing exploitatieoverzicht en opmaak 

(herziening) eindafrekening met de bank in verband 

met de vleesvarkens. Diverse malen overleg met de 

bank. 

 
Andere activa 

3.12 Beschrijving 1. Volgens de balans van Manoni dienen 

vervoersmiddelen met een boekwaarde van € 

29.024,- aanwezig te zijn.  

 

Verslag 2: 

Deze vervoersmiddelen zijn slechts deels 

aangetroffen, waarnaar verder onderzoek wordt 

verricht. 

 

2. Varkensrechten, op dit moment is onduidelijk of en 

zo ja, hoeveel varkensrechten er aanwezig zijn. 

Volgens de bedrijfsadviseur bevinden zich in Manoni 

1.388,8 varkensrechten.  

 

Verslag 2: 

Die conclusie is juist gebleken en de varkensrechten 

werden tegen een marktconforme prijs verkocht na 

toestemming van de rechter-commissaris. 

 
3.13 Verkoopopbrengst Nog niet bekend. 

 

Verslag 2: 
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1. nog niet bekend. 

2. € 166.364,--. 
 werkzaamheden Onderzoek naar de aanwezigheid dient nog te worden 

ingesteld. Bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer is een 

(historisch) overzicht opgevraagd. Van de ultimo 2014 nog 

aanwezige voertuigen is er vooralsnog slechts één 

aangetroffen.  

 

Verslag 2: 

Dat voertuig is afgevoerd naar de sloop. Thans wordt hierin 

nader onderzoek verricht, maar vermoedelijk zijn enkele 

voertuigen verkocht en overgedragen aan een 

vennootschap, die op enigerlei wijze is gelieerd aan 

bestuurder.  

 

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.).  

 

Verslag 2: 

De boedel werd over de varkensrechten geïnformeerd door 

de RVO. 

 

 
 
4 Debiteuren    

 
4.1 Omvang debiteuren Volgens ter hand gestelde periodebalansen: 

 

Kibo: 

 

Een vordering in rekening courant op Towerbridge van € 

3.549,92. 

 

Manoni: 

 

1. Handelsdebiteuren € 12.337,- 

2. Een vordering in rekening courant op Broeslee II 

B.V. van € 350.559,- 

3. Een vordering in rekening courant op Kibo B.V. van 

€ 520.562,53 

 

Verslag 5: 

In het kader van het onderzoek van de rekening-

courantverhouding is aanvullend gebleken van een 

vordering op Agripol Lierop B.V. van € 15.784,25. 

 

Deze post is oninbaar. Agripol Lierop B.V. verkeert 

eveneens in staat van faillissement. 

 

 

 
4.2 Opbrengst tot heden Geen. 

 

Vanwege haar faillissementen bedragen de waardes van de 
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rekening courant vorderingen nihil.  

 

Verslag 2: 

De handelsdebiteuren lijken voorshands oninbaar. Zij 

komen (in beginsel) niet terug in de lopende 

verkoopfacturen, althans is het bedrag tot nog toe niet te 

rijmen met openstaande facturen. 

 
4.3 Boedelbijdrage Indien enig bedrag geïnd wordt, conform de 

separatistenregeling. 

 
 Werkzaamheden Geen.  

 

Verslag 2: 

Onderzoek verkoopfacturen. 

 
5 Bank / 

zekerheden 
   

 
5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
€ 753.842 + P.M. ter zake een tweetal leningen en een 

rekening-courantovereenkomst respectievelijk voorzien van 

nummers: 

A. 1036.916.146, groot € 248.000,- 

B. 1108.939.783, groot € 500.000,- 

C. 1341.26.793, groot € 5.842,-. 

 

Verslag 7: 

De bank heeft haar concurrente restantvordering 

ingediend tot een bedrag van € 178.467,--. 

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

productierechten geleasd. De kosten daarvan bedroegen in 

2015 € 30.000,- 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.  

 

Verslag 2: 

Concrete leasecontracten werden niet in de administratie 

aangetroffen, maar zulks loop veelal via een agrarische 

intermediair die diensten verricht in het kader van de 

jaarlijkse mestopgaven en varkensrechten. Zulks zal verder 

niet tot enig actief leiden. 

 
5.3 Beschrijving zekerheden Door Kibo en Manoni verstrekte zekerheden: 

1. Recht van 1e hypotheek op het onder punt 3.1 

beschreven onroerend goed. 

2. Pandrecht op huidige/toekomstige dieren, inventaris, 

voorraden en debiteuren.  

 

Door derden verstrekte zekerheden: 

 

1. Een recht van 1e hypotheek op het registergoed 

goed aan de Antoniusweg nr. 21 te Someren  

2. een recht van 1e hypotheek op het registergoed 

gelegen aan de Bekelaar nr. 54 te Mierlo. 
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Lening sub A: 

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid van: 

1. Kibo  

2. Manoni 

3. W.L.A.J. van den Broek-Van Gennip 

 

Lening sub B: 

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid van: 

1. Kibo 

2. Manoni 

3. Beheersmaatschappij Chr.H.J. van Gennip B.V. 

4. Geso Varkens B.V. 

5. C.V. Varkenshouderij Chr.H.J. van Gennip 

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

De opbrengst van de bodemzaken komt aan de fiscus toe. 

De opbrengst van de voertuigen komt aan de Bank toe. 

De opbrengst van de dieren komt aan de Bank toe. 

De opbrengst van de debiteuren komt aan de Bank toe. 

De opbrengst van de eventueel aanwezige varkensrechten 

komt aan de boedel toe. 

 
5.5 Boedelbijdragen • Een bedrag van ten minste € 7.500,- exclusief btw 

ter zake verrichte hand- en spandiensten. 

• 10 % over de verkoopopbrengst van de dieren en 

voertuigen 

• In beginsel een nader af te spreken vergoeding bij 

de onderhandse verkoop van het Onroerend Goed. 

 

Verslag 2: 

De eindafrekening dient nog plaats te vinden. 

 

Verslag 3: 

De eindafrekening zal plaatsvinden na levering van het 

onroerend goed. Levering zal vermoedelijk eerst tegen juni 

of juli 2018 plaatsvinden. 

 

Verslag 4: 

Levering van het onroerend goed heef plaats gevonden op 

20 juli 2018. Eindafrekening moet wel nog plaatsvinden. 

 

Verslag 5: 

Eindafrekening dient nog plaats te vinden. Thans moet de 

btw teruggave betrokken worden in de eindafrekening. De 

btw dient nog teruggevraagd worden ter zake de specifiek 

exploitatiekosten. 

 

Verslag 6: 

De eindafrekening is gecommuniceerd met de bank. 

Vooralsnog is de bank akkoord, maar heeft nog een 

correctie ondergaan ten aanzien van de boedelbijdrage over 

de eenmalige verkoop van de vleesvarkens ad € 

118.867,92.  
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Verslag 7: 

De bank heeft akkoord gegeven op de correctie. De 

bank betaald voor alle verkochte vleesvarkens een 

boedelbijdrage van € 19.660,29 inclusief btw. 
5.6 Eigendomsvoorbehoud Niet van toepassing 

 
5.7 Reclamerechten Niet van toepassing 

 
5.8 Retentierechten Niet van toepassing 

 
 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.  

 

Verslag 2: 

De exploitatie is begin maart 2016 definitief geëindigd. De 

boedel heeft van iedere operationele week een 

exploitatieoverzicht aan de bank ter hand gesteld en de 

exploitatie in de boedeladministratie verwerkt. Met de bank 

is intensief overleg gevoerd. Nadien is in overleg met de 

bank de schade aan het pand opgenomen en is de 

onderhandeling ingezet over de omvang van de schade.  

 

Verslag 3 

Meerdere malen aanvullende overleg met de bank over 

problematiek met de stal. Waaronder oplossing 

mestaantasting, rattenplaag, aanvullende taxatie, camera, 

bijdragen in de afwikkelingskosten. Overleg over de EMN 

rapportages en schadecomponenten. Overleg over de 

eindafwikkeling en opbrengst schadepenningen en 

voorrangsregeling. 

 

Verslag 4: 

Aanvullende overleg met de bank in het kader van de 

eindafwikkeling van de verzekeringspenningen en de 

leveringsakte/aanpassingen kavelruil; eindoverleg met de 

Gemeente Someren in het kader van de overdracht c.q. 

levering van de stal aan de koper. Eindschouw status stal. 

 

Verslag 5: 

Aanvullend overleg met de bank. Thans heeft een 

dossierwissel bij de bank plaatsgevonden. De boedel heeft 

aanvullend toelichting verschaft op diverse posten. De bank 

en de boedel hebben overleg gevoerd over de afwikkeling 

van de terug te krijgen btw, die zien op de exploitatiekosten 

voor de vleesvarkens. Die (specifieke) btw zal de bank 

toekomen. 

 

Verslag 6: 

Slotoverleg met de bank. De boedel heeft aanvullend 

toelichting verschaft op diverse posten. De bank en de 

boedel hebben overleg gevoerd over de afwikkeling van de 

terug te krijgen btw, die zien op de exploitatiekosten voor 
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de vleesvarkens. De boedel heeft nog één correctiepost 

doorgegeven in de eindafrekening, waarop zijn nog reactie 

van de bank moet ontvangen. Rekening houdend met de 

btw teruggave over de exploitatieperiode die door de boedel 

zal lopen, zal nog een klein bedrag vanuit de boedel aan de 

bank betaald moeten worden. 

 

Verslag 7: 

De bank is akkoord gegaan met de (gecorrigeerde) 

eindafrekening, waarbij rekening is gehouden met de 

aanvullende boedelbijdrage over de vleesvarken die 

in één transactie werden verkocht (zie einde punt 

3.10 en 5.5). Rekening houdend met de btw kwestie 

is dienovereenkomstig aan de bank een bedrag 

overgemaakt van € 790,--. Hiermee is de 

eindafrekening afgewikkeld. 

 

Aanvullende overleg met de bank. Inrichting en 

controle van de btw aangifte voor de exploitatie 

kosten. Overleg met de bank over de haar 

concurrente restantvordering; ingediend tot een 

bedrag van € 178.467,--. 

 

 
6 Doorstart / 

voortzetten 
  

 
Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden De onderneming waarin een vleesvarkensbedrijf wordt 

geëxploiteerd wordt vooralsnog door de curator voortgezet. 

 

Verslag 2: 

De exploitatie is medio maart 2016 geëindigd. 
 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 Manoni, 

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. 

 

Op 27 februari 2016 was voor een bedrag van € 44.822,75 

aan inkoopfacturen ontvangen. 

 

Verslag 2: 

Per verslagdatum is een actief op de lopende exploitatie 

gerealiseerd van € 162.985,--. De kosten volgens 

inkoopfacturen bedragen € 74.329,--. De volledig 
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exploitatie werd verwerkt in het financieel verslag SFV. 

Thans zijn er nog kosten verbonden aan het verbruik van 

elektriciteit, verzekering en bewaking.  Voorts is het 

noodzakelijk de stallen op ratten te blijven controleren, 

hetgeen ook zal gebeuren. 

 

Verslag 3:  

Rekening houdend met de levering van het onroerend goed 

zal eindafrekening moeten plaatsvinden terzake verzekering 

en bewaking. De kosten moeten nog definitief worden 

aangereikt en worden afgerekend met de bank.  

 

Verslag 4: 

Alle kosten uit de lopende exploitatie werden bij de bank 

definitief gedeclareerd. Daarmee konden de 

exploitatiekosten volledig geïnventariseerd worden en kan 

de btw aangifte worden ingericht. 

 

Verslag 7: 

Een tweetal kleine posten ter zake de 

exploitatiekosten (Rined voeders en Schippers 

dierbenodigdheden) van Manoni werden aanvankelijk 

gedelgd door Broeslee II B.V. Deze posten werden 

door de boedel gecorrigeerd tot een bedrag van € 

1.029,18. 

 

Voorts werd een tussentijdse boedelaangifte 

ingediend met het oog op de doorlopende exploitatie 

na datum faillissement. De heeft tot een teruggave 

geleid van € 35.415,--. 

 
 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.  

 

Verslag 2: 

Voortzetting onderneming is medio maart 2016 geëindigd.  

 

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 Broeslee 

II (waarin een varkensvermeerderingsbedrijf wordt 

geëxploiteerd) ook op als tijdelijke bedrijfsleider van 

Broeslee II. 

 

Dagelijks heeft de curator met 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 
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samen met de deskundige “managen” van de activiteiten.  

 

Verslag 2: 

Tijdens de voortzetting en na het staken van de 

onderneming is een aanzienlijke hoeveelheid mest 

afgevoerd. Uiteindelijk is in overleg met de bank, de 

gemeente Someren en de makelaar besloten de mestputten 

zo goed als leeg te rijden. Bewaking voorkomt dat de 

putten mogelijk illegaal door derden worden gevuld. Thans 

verzamelt zich wel regenwater in de putten. 

 

Verslag 3 

Overleg met BvA (bewaking); inzichtelijk maken van de 

eindafrekeningen. Bijwerken van de lopende kosten ten 

behoeven van de afrekening met de bank. 

 

Verslag 4: 

Afrekening met de bank heeft kunnen plaatsvinden ter zake 

alle relevante exploitatiekosten. 

 

Verslag 5: 

Aanvullend overleg met de bank. Thans heeft een 

dossierwissel bij de bank plaatsgevonden. De boedel heeft 

aanvullend toelichting verschaft op diverse posten. De bank 

en de boedel hebben overleg gevoerd over de afwikkeling 

van de terug te krijgen btw, die zien op de exploitatiekosten 

voor de vleesvarkens. Die (specifieke) btw zal de bank 

toekomen. 

 

Verslag 7: 

Overleg met de Belastingdienst. Opmaak en 

documenteren van de boedelaangifte BTW voor de 

Belastingdienst.  

 

 
Doorstart 

6.3 Beschrijving Nog onbekend.  

 

Verslag 2: 

Deze optie is niet meer opportuun.  
6.4 Verantwoording - 
6.5 Opbrengst Nog onbekend. 

 

Verslag 2: 

Niet meer aan de orde. 

 
6.6 Boedelbijdrage De curator heeft de Bank een voorstel gedaan, waarop de 

Bank nog dient te reageren.  

 

Verslag 2: 

Niet meer van toepassing in een doorstartscenario. 

  
 Werkzaamheden De curator heeft een verkoopmemorandum opgesteld en 

potentiële gegadigden in de gelegenheid gesteld om de 

stallen te bezichtigen.  

 

Verslag 2: 
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Diverse gegadigden werden door de boedel in ruime mate 

in de gelegenheid gesteld de stallen te bezoeken. In dat 

kader zijn divers gesprekken met partijen gevoerd, maar 

zulks heeft nimmer tot een concreet bod van een der 

kandidaten geleid. Medio 2016 is in overleg met de bank 

besloten om een verkoopmakelaar in te schakelen, waarna 

overleg is gevoerd hoe het OG het beste verkoopbaar zou 

zijn, zoals met of zonder gevulde mestputten. Op advies 

van de makelaar zijn de mestputten leeggereden en kon 

men ook zicht krijgen op de stallen c.q. afdelingen in de 

benedenverdieping, die aanvankelijk vol stond met mest. 

De boedel en de bank hebben in overleg met de makelaar 

de voerkeuken volledig schoongemaakt, evenals diverse 

afdelingen, zodat een beter zicht verkregen kon worden op 

de kwaliteit van de afdelingen en de voerkeuken. 

 
7 Rechtmatigheid    

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

curator. 

 
7.2 Depot jaarrekeningen Kibo: 

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 23 april 2013 

 

Manoni: 

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 
Vanwege het feit dat een eventueel daarmee bestaande 

vordering is verjaard wordt dit niet onderzocht. 

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

curator.  

 

Verslag 2: 

Gezien de voorgezette exploitatie binnen Manoni en de aan 

haar gelieerde entiteit Broeslee II  B.V., zal komende 

periode nader onderzoek worden verricht. Voorshands lijkt 

het erop dat de administratie compleet werd aangereikt en 

de rechten en verplichting op hoofdlijnen gekend kunnen 

worden. 

 

Verslag 3: 

Administratief is hier niet van gebleken.  

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

curator.  
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Verslag 2: 

In dit kader lijken diverse voertuigen te ontbreken waar 

nader onderzoek naar zal worden verricht. 

 

Verslag 3: 

Diverse voertuigen waren in gebruik bij Broeslee II B.V., 

welke vennootschap gelieerd was aan deze vennootschap 

die eveneens in staat van faillissement verkeert. 

 
 Werkzaamheden Curator dient de in beslag genomen administratie nog nader 

te onderzoeken.  

 

Verslag 2: 

Quick scan administratie. 

 

Verslag 3: 

De laatste verkopen van varkens werden gecontroleerd, 

rekening houdend met de omvang van de stal. De facturen 

lopen gelijk aan de registratie in de POV administratie. 

 

Verslag 4 

Op verzoek van de grootste crediteur is de POV registratie 

digitaal gecontroleerd, naar aanleiding van een aanreikt 

overzicht ter zake geleverde vleesvarkens eind 2015, begin 

2016. Dat overzicht is herleidbaar uit de digitale 

administratie en de facturen. 

 

Verslag 5 

In deze verslagperiode werd nog een keer de veesaldokaart 

uit MIFAS gecontroleerd uit december 2016, met de 

registraties bij POV. Die lopen (nagenoeg)gelijk. 

 

 
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. 

 

Verslag 5 

Thans heeft volledige afrekening plaatsgevonden met de 

bank ter zake de exploitatiekosten. 

 

Verslag 6: 

Eindafwikkeling met de bank heeft plaatsgevonden, 

behoudens de correctie op de boedelbijdrage vleesvarkens. 

Alle overige posten zijn akkoord. 

 

Verslag 7: 

De bank is akkoord gegaan met de (gecorrigeerde) 

eindafrekening, waarbij rekening is gehouden met de 

aanvullende boedelbijdrage over de vleesvarken die 
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in één transactie werden verkocht (zie einde punt 

3.10 en 5.5). Rekening houdend met de btw kwestie 

is dienovereenkomstig aan de bank een bedrag 

overgemaakt van € 790,--. Hiermee is de 

eindafrekening afgewikkeld. 
8.2 Pref. Vord. van de fiscus De fiscus heeft nog geen vordering ingediend. De curator 

heeft ten behoeve van de Bank de vordering van de fiscus 

begroot op € 130.000,- (inclusief de vordering uit hoofde 

van artikel 29, lid 2 van de wet op de omzetbelasting) 

 

Er is sprake van een fiscale eenheid voor de Omzetbelasting 

en de Vennootschapsbelasting. 

 

Verslag 2: 

Kibo: € 29.276,- 

Manoni: € 30.721,- 

 

Verslag 3: 

Manoni: €31.190,-- 

Kibo: € 31.931,-- 

 

Verslag 4: 

Manoni: € 32.151 

Kibo: ongewijzigd 

 

Verslag 5: 

Manoni: ongewijzigd. 

Kibo: ongewijzigd. 

 

Verslag 6: 

Manoni: € 18.186,00 

Kibo: € 19.539,00 

 

Verslag 7: 

Manoni: ongewijzigd, met dien verstande dat de 

Belastingdienst nog voor een beperkte periode een 

naheffingsaanslag ex artikel 27 lid 7 OB zal opleggen 

over het jaar 2016 (vanaf 1 januari 2016 tot 2 

februari 2016). Het recht daartoe over voorgaande 

jaren is verjaard. 

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

 

Verslag 2: 

Niet aan de orde; er waren geen werknemers in dienst bij 

Manoni of Kibo. 

 
8.4 Andere pref. Crediteuren Verslag 2: 

Manoni: € 468,67 
 

8.5 Aantal concurrente 
crediteuren 

Volgens de administratie van Manoni 36 stuks, waarvan er 

inmiddels 4 hun vorderingen ter verificatie hebben 

ingediend. 

 

Verslag 2: 

Inmiddels hebben 16 crediteuren van Manoni en 2 

crediteuren van Kibo hun vordering ter verificatie ingediend. 
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8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Volgens de administratie 

 

Kibo: 

Schuld in rekening courant van € 520.162,53 aan Manoni. 

 

Manoni. 

Een schuld/lening aan Geso B.V. van € 3.496.310,- 

Aan handelscrediteuren: € 1.479.190,- 

 

Ter verificatie aangemeld: 

 

Kibo:  

 

Nihil 

 

Verslag 2: 

€ 1.068.914,82 

 

 

Manoni: 

 

€ 242.110,96 

 

Verslag 2: 

€ 1.459.420,14 

 

Verslag 3: 

Ongewijzigd 

 

Verslag 4 

Manoni: € 1.463.218,88 

Kibo: ongewijzigd. 

 

Verslag 5 / 6 / 7: 

Manoni: ongewijzigd. 

Kibo: ongewijzigd. 

 

 

Verslag 7: 

In het kader van de verificatie moet er rekening mee 

worden gehouden dat de Rabobank haar concurrente 

restantvordering zal indienen, waarmee de 

concurrente schuld aanzienlijk zal stijgen. Voorts 

moet er rekening mee worden gehouden dat Geso 

Varkens B.V. haar vordering nog zal indienen tot 

(vooralsnog) € 3.496.310,--. 
8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog onbekend. 

 

Verslag 3: 

Mogelijk kan een uitdeling plaatsvinden. 

 

Verslag 4: 

Mogelijk kan een uitdeling plaatsvinden in Manoni. 

 

Verslag 5: 
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Kibo: opheffing bij gebrek aan baten ex artikel 16 Fw. 

Manoni: nog steeds bestaat de mogelijkheid van een 

uitdeling. Thans worden de fiscale schulden nader in kaart 

gebracht. 

 

Verslag 6: 

Kibo: opheffing bij gebrek aan baten ex artikel 16 Fw. 

 

Manoni: uitgangspunt zal een uitdeling zijn. De 

Belastingdienst heeft recent haar opgave doorgegeven. 

 

Verslag 7 

Manoni: uitgangspunt zal een uitdeling zijn. De 

Belastingdienst heeft recent haar opgave 

doorgegeven. Die werd verwerkt. 

 
 Werkzaamheden De crediteuren zijn vooralsnog aan de hand van de 

“postblokkade” aangeschreven. 

 

Verslag 7: 

Aanvullende overleg met de Belastingdienst over 

aanslag 29 lid 7 OB. 

 

 
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 
Onbekend 

 

Verslag 2: 

Nog immer onbekend. 

 

Verslag 3: 

Nog onbekend. 

 

Verslag 4: 

Nog onbekend. 

 

Verslag 5: 

Kibo en Manoni: medio 2020. 

 

Verslag 6: 

Thans eindafwikkeling. 
10.2  Plan van aanpak 1. Voortzetten van de onderneming tot aan moment 

totale verkoop anders tot aan het moment dat alle 

varkens verkocht zijn 

2. Verkoop onroerend goed  

3. Onderzoek rechtmatigheidsaspecten  

4. Afrekening Bank  
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5. Gebruikelijke werkzaamheden 

 

Verslag 2: 

1. de exploitatie is medio maart 2016 geëindigd; 

2. Verkoop onroerend goed, bepalen koers/proces van 

verkoop met diverse kandidaten, e.e.a. in overleg 

met de makelaar; 

3. Aanvullend onderzoek rechtmatigheidsaspecten 

4. Afrekening Bank; 

5. Nader overleg met de bank, EMN en Interpolis over 

de omvang van de schade en een mogelijke cessie 

van aanspraken op Interpolis aan een kandidaat 

kopers; 

6. Nader overleg met de gemeente Someren over 

handhavingtraject; 

7. Gebruikelijke werkzaamheden. 

 

Verslag 3: 

1. Bijwerking exploitatie; 

2. Levering van het onroerend goed; 

3. Nader overleg met de bank; 

4. Afwikkeling en betaling lopende kosten; 

5. Eindafrekening met de bank. 

 

Verslag 4: 

1. Nader overleg bank eindafrekening; 

2. BTW aangifte inzichtelijk maken, teruggave overleg 

met de bank; 

3. Intercompany vordering onderzoeken tussen Kibo en 

Agripol Lierop B.V. enerzijds en Manoni anderzijds, 

gezien de mogelijkheid van een uitdeling. 

 

Verslag 5: 

1. BTW aangifte inrichten (enkel) over 

exploitatieoverzicht ten behoeve teruggave bank; 

2. Eindafrekening boedelbijdragen; 

3. Eindonderzoek naar fiscale vorderingen; 

4. Verzoek verificatievergadering. 

 

Verslag 6: 

1. Thans zal toch overgaan worden tot een boedel 

eindafwikkeling voor de btw, dus niet tussentijds, 

gezien de eindafwikkeling; 

2. Eindsalaris en verzoek verificatievergadering; 

3. Rabobank verzoeken concurrentie vordering in te 

dienen. 

4. Eindafwikkeling. 

 

Verslag 7: 

1. Aangifte btw werd ingediend; er is nog overleg 

met   

de Belastingdienst, omwille van de omvang van 

de btw; 

2. Eindsalarisverzoek indienen en verzoek 

verificatievergadering; 

3. Rabobank is verzocht haar (restant) vordering 

in te dienen; Geso Varkens B.V. krijgt daartoe 
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ook een verzoek. 

4. Eindafwikkeling; 

 
10.3 Indiening volgend verslag Thans eindverslag. 

 
 werkzaamheden Op 5 februari 2016 heeft de Rechter-commissaris de curator 

gemachtigd om de onderneming voorlopig voort te zetten. 

Die exploitatie is medio maart 2016 gestaakt bij de verkoop 

van alle vleesvarkens.  

 

Verslag 2: 

Voor het overige wordt verwezen naar punt 10.2. 

 

Verslag 3 

Gebruikelijke verslaglegging, voor het overige zij verwezen 

naar 10.2. 

 

Verslag 4 

Gebruikelijke verslaglegging, voor het overige zij verwezen 

naar 10.2. 

 

Verslag 5 

Gebruikelijke verslaglegging, voor het overige zij verwezen 

naar 10.2. 

 

Helmond, 31 mei 2021    

 

 

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. 


