
Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid L.B. BENEDICT HOLDING B.V., 
statutair gevestigd te Nijmegen en kantoorhoudende te (3223 EZ) Hellevoetsluis aan de 
Wisselslag 5, hierna te noemen 'Benedict Holding'.

Activiteiten onderneming

Holdingactiviteiten.

Omzetgegevens

2013: € 85.032
2014: € 40.447
2015: € 27.500
2016: € 216 
2017: € 5.000

Personeel gemiddeld aantal

0

Saldo einde verslagperiode

€ -

€ 55.964,68

€ 48.056,77

Verslagperiode

20 juni t/m 12 juli 2017

13 juli t/m 30 oktober 2017

31 oktober 2017 t/m 30 januari 2018

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000014202:F001

20-06-2017

mr. JSW  Lucassen

Curator: Mr. C.F.H.  Donners

Insolventienummer: F.05/17/307
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Bestede uren in verslagperiode

24,5 uur

13 uur

4,5 uur

Bestede uren totaal

24,5 uur

36,5 uur

41 uur

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Benedict Holding is opgericht op 14 november 1984. Vanaf 29 november 2004 is de heer L.B. 
Benedict enig bestuurder en aandeelhouder van Benedict Holding.

1.2 Winst en verlies

2013: € 78.029
2014: € 24.570
2015: - € 51.662
Recentere gegevens zijn niet beschikbaar.

1.3 Balanstotaal

2013: € 1.443.197
2014: € 1.598.130
2015: € 1.708.145
Recentere gegevens zijn niet beschikbaar.

1.4 Lopende procedures

Er is geen sprake van lopende procedures. 

1.5 Verzekeringen

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren er geen lopende verzekeringen. 
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1.6 Huur

Er is geen sprake van lopende huurovereenkomsten. 

1.7 Oorzaak faillissement

Over de oorzaak van het faillissement heeft de heer Benedict het volgende verklaard. 

Benedict Holding is enig aandeelhouder van Johnsol B.V., welke vennootschap op 9 juni 2017 
door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement is verklaard (faillissementsnummer 
F.10/17/283, curator mr. P. Beerens). De activiteiten van Johnsol B.V. bestonden, volgens het 
eerste faillissementsverslag van de curator van Johnsol B.V., uit een groothandel in sanitaire 
artikelen en sanitair installatiemateriaal en het produceren en verkoop van mobiele sanitair-
systemen en bouwmaterialen. Volgens de heer Benedict hield Johnsol B.V. zich sinds 2010 
echter met name bezig met het produceren van dakbedekking en heeft zij geprobeerd om een 
nieuw systeem hiervoor in de markt te zetten. Benedict Holding zou flink hebben geïnvesteerd 
in Johnsol B.V. Als gevolg van het faillissement van Johnsol B.V. zal deze investering niet 
kunnen worden terugbetaald door Johnsol B.V. 

Doordat Johnsol B.V. niet in staat was om haar schuld  aan Benedict Holding te voldoen, kon 
ook Benedict Holding niet meer aan haar financiële verplichtingen voldoen. Uiteindelijk is het 
faillissement uitgesproken op verzoek van een schuldeiser. 

De curator onderzoekt de oorzaak van het faillissement nader. 

De curator heeft geen reden om te twijfelen aan bovenstaande lezing van de heer Benedict.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

0

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing

2.4 Werkzaamheden

-

-
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3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Geen

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t. 

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

N.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Niet aangetroffen. 

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

N.v.t.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Niet aangetroffen. 

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

N.v.t.
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3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

N.v.t.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Er is geen sprake van andere activa. 

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

0,1 uur

-

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens de heer Benedict heeft Benedict Holding een vordering van € 510.000 op Johnsol 
B.V. De curator zal deze concurrente vordering in het faillissement van Johnsol B.V. ter 
verificatie indienen. De curator verwacht dat de kans op een uitkering uit het faillissement van 
Johnsol B.V. zeer gering is.

Voorts heeft Benedict Holding een vordering van ruim € 120.000 op M. Benedict Beheer. 
Volgens de heer Benedict zou deze vennootschap niet in staat zijn de vordering te betalen. De 
curator zal dit onderzoeken en zo nodig incassomaatregelen treffen.

Voorts heeft Benedict Holding een vordering in rekening-courant op de heer Benedict van circa 
€ 800.000. De heer Benedict heeft tegenover de curator aangegeven dat hij bereid is om deze 
vordering te voldoen, maar dat hij hier niet toe in staat is. De curator heeft hierover inmiddels 
met de heer Benedict een vaststellingsovereenkomst gesloten. Hierin heeft de heer Benedict 
zich verplicht om de overwaarde van zijn privé-woning aan de faillissementsboedel te voldoen 
en een tweede hypotheekrecht ten behoeve van de faillissementsboedel te vestigen. De 
woning is inmiddels verkocht en zal waarschijnlijk in oktober 2017 worden geleverd. De curator 
verwacht dan de overwaarde van ca. € 58.000 te ontvangen. Voor het overige beschikt de 
heer Benedict niet over financiële middelen om zijn schuld aan Benedict Holding te voldoen. 
De curator heeft wel met de heer Benedict afgesproken dat hij in 12 gelijke maandelijkse 
termijnen een totaalbedrag van € 3.000 aan de faillissementsboedel zal voldoen. Doordat de 
heer Benedict voor het overige geen verhaal biedt, zal de curator hierna geen verdere 
incassomaatregelen meer treffen. 
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Inmiddels is de woning van de heer Benedict verkocht en geleverd. In dat kader heeft de 
faillissementsboedel op grond van het tweede hypotheekrecht een bedrag van € 56.550,48 
ontvangen. In de vaststellingsovereenkomst die de curator met de heer Benedict heeft 
gesloten, heeft de curator met de heer Benedict afgesproken dat de faillissementsboedel in 
totaal een netto bedrag van minimaal € 60.000 zou ontvangen. De heer Benedict heeft tot op 
heden echter niet aan zijn maandelijkse betalingsverplichtingen voldaan, maar heeft wel aan 
de curator bevestigd dat hij vanaf 1 november a.s. in 9 maandelijkse termijnen een bedrag van 
in totaal € 3.955,52 zal voldoen. Als de heer Benedict deze toezegging nakomt, heeft de 
faillissementsboedel in het kader van de regeling met de heer Benedict in totaal € 60.000 
ontvangen en heeft de heer Benedict de door de faillissementsboedel voorgeschoten 
notariskosten in verband met het vestigen van het tweede hypotheekrecht, € 506 ex BTW, 
voldaan.  

M. Benedict Beheer betwist de vordering van Benedict Holding. De curator zal in de volgende 
verslagperiode een beslissing nemen over eventuele rechtsmaatregelen tegen M. Benedict 
Beheer. 

De curator heeft van de heer Benedict nadere informatie gekregen over de vordering op 
M. Benedict Beheer. Gezien deze nieuwe informatie heeft de curator nog geen 
definitieve beslissing genomen over eventuele rechtsmaatregelen tegen M. Benedict 
Beheer. De curator verwacht hierover in het volgende verslag een definitief standpunt in 
te kunnen nemen.

De heer Benedict heeft tijdens de afgelopen verslagperiode drie maandelijkse termijnen 
van € 439,50 aan de faillissementsboedel voldaan. De heer Benedict is nog zes 
maandtermijnen aan de faillissementsboedel verschuldigd.

Voorts is de rekening-courant van Benedict Holding bij Rabobank in de afgelopen 
verslagperiode opgeheven. Een creditsaldo van € 44,22 is door Rabobank op de 
faillissementsrekening overgemaakt. 

4.2 Opbrengst

Vooralsnog geen. 

€ 56.550,48

€ 57.913,20

4.3 Boedelbijdrage

N.v.t.

4.4 Werkzaamheden

4,5 uur

6,3 uur

1,1 uur
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5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Benedict Holding bankiert bij Rabobank Vallei en Rijn. Per datum faillissement had Rabobank 
een vordering van € 15.000 op Benedict Holding uit hoofde van een verstrekte geldlening. 

De heer Benedict had zich borg gesteld jegens Rabobank Vallei en Rijn voor voornoemde 
vordering. In dat kader heeft de heer Benedict inmiddels bovenstaande vordering voldaan, 
zodat er geen sprake meer is van een bancaire schuld. 

5.2 Leasecontracten

Niet aangetroffen. 

5.3 Beschrijving zekerheden

Benedict Holding heeft aan Rabobank een pandrecht op vorderingen op derden, op de 
inventaris en op voorraden van Benedict Holding verstrekt. Daarnaast staat de heer Benedict 
in privé borg voor de schuld van Benedict Holding aan Rabobank. 

5.4 Separatistenpositie

Indien de levering van de privé-woning van de heer Benedict in oktober 2017 doorgang zal 
vinden, zal met de koopsom de schuld van Benedict Holding aan Rabobank integraal worden 
voldaan. 

De schuld van Benedict Holding aan Rabobank is inderdaad uit de koopsom voldaan. 

5.5 Boedelbijdragen

Vooralsnog niet aan de orde. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van gebleken.

5.7 Retentierechten

Niet van gebleken. 

5.8 Reclamerechten

Niet van gebleken.

5.9 Werkzaamheden

1,2 uur
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0,3 uur

0,6 uur

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De curator heeft de onderneming niet voortgezet. 

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

N.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Er is geen sprake van een doorstart. 

6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

-

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft inmiddels een deel van de boekhouding van Benedict Holding van de heer 
Benedict ontvangen. De curator zal onderzoeken of is voldaan aan de boekhoudverplichting. 

De curator zal het onderzoek in de volgende verslagperiode voortzetten. 

Pagina 8 van 12

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

31-01-2018Datum:Nummer: 3



De curator verwacht in het volgende verslag een definitief standpunt in te kunnen 
nemen over de nakoming van de boekhoudverplichting.

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft de jaarrekening 2014. Deze jaarrekening is op 29 
januari 2016, derhalve tijdig, gedeponeerd. Vanaf het jaar 2015 zijn echter geen 
jaarrekeningen meer vastgesteld of gedeponeerd, zodat de publicatieplicht is geschonden. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

N.v.t.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Niet relevant, een eventuele vordering is verjaard. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Aangezien de jaarrekening 2015 niet is gedeponeerd, staat vast dat in dit faillissement sprake 
is van onbehoorlijk bestuur. 

7.6 Paulianeus handelen

Vooralsnog niet van gebleken. 

7.7 Werkzaamheden

4,7 uur

1,3 uur

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Buiten zijn eigen salaris verwacht de curator geen boedelvorderingen. 

De curator heeft een bedrag van € 506 exclusief BTW aan notariskosten voldaan in verband 
met het vestigen van het hypotheekrecht ten gunste van de faillissementsboedel. Conform de 
afspraken in de vaststellingsovereenkomst komen deze kosten voor rekening van de heer 
Benedict. Zie hiervoor onder 4.1.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De Belastingdienst heeft nog geen vordering ingediend. De curator verwacht wel dat dit nog 
zal gebeuren. 
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De Belastingdienst heeft inmiddels een vordering van € 6.481 ingediend. 

De Belastingdienst heeft de vordering inmiddels verhoogd naar € 14.216.
De curator zal nader onderzoeken of deze fiscale vordering juist is.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Aangezien Benedict Holding geen personeel in dienst had, verwacht de curator geen 
preferente vordering van het UWV. 

8.4 Andere pref. crediteuren

De aanvrager van het faillissement heeft een vordering van € 1.848,00 ingediend in verband 
met de kosten voor de faillissementsaanvraag. 

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

5

9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 120.384,69 (exclusief vordering Rabobank)

€ 163.587,63

€ 416.490,58

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend. 

Op grond van de huidige stand van zaken verwacht de curator dat er in dit faillissement een 
beperkte uitkering aan de concurrente schuldeisers kan plaatsvinden. 

8.8 Werkzaamheden

1,4 uur

2,1 uur

2 uur
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9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.

9.2 Aard procedures

N.v.t.

9.3 Stand procedures

N.v.t.

9.4 Werkzaamheden

-

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

Nog onbekend.

10.2 Plan van aanpak

De curator zal in de volgende verslagperiode onder andere de volgende werkzaamheden 
verrichten:

- incasso debiteuren (waaronder de vordering op de heer Benedict);
- onderzoek oorzaak faillissement en administratie;
- inventarisatie crediteuren.

De curator zal in de volgende verslagperiode onder andere de volgende werkzaamheden 
verrichten: 

- afronding incasso debiteuren;
- onderzoek administratie;
- overige afrondende werkzaamheden.

De curator zal in de volgende verslagperiode onder andere de volgende 
werkzaamheden verrichten:

1. beslissing nemen over rechtsmaatregelen in verband met de vordering op M. 
Benedict Beheer;
2. afronding onderzoek boekhoudplicht;
3. onderzoek fiscale vordering.
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10.3 Indiening volgend verslag

14 oktober 2017

31 januari 2018

30 april 2018

10.4 Werkzaamheden

6,7 uur

3,0 uur

0,8 uur

Pagina 12 van 
12

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

31-01-2018Datum:Nummer: 3


