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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

L.B. Benedict Holding B.V. 30-04-2018 
 4

DIT IS VERSLAG 5 27-07-2018 
 6

DIT IS VERSLAG 6, TEVENS EINDVERSLAG 28-09-2018
 7

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'.

30-04-2018 
 4

Holdingactiviteiten 30-04-2018 
 4

Verslagnummer 7
Datum verslag 28-09-2018
Insolventienummer F.05/17/307
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000014202:F001
Datum uitspraak 20-06-2017

R-C mr. JSW Lucassen
Curator Mr. C.F.H. Donners



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2013 € 85.032,00 € 78.029,00 € 1.443.197,00

2014 € 40.447,00 € 24.570,00 € 1.598.130,00

2015 € 27.500,00 € -51.662,00 € 1.708.145,00

2016 € 216,00

2017 € 5.000,00

Recente gegevens m.b.t. W inst en Verlies en Balanstotaal zijn niet beschikbaar 30-04-2018 
 4

0 30-04-2018 
 4

Boedelsaldo
€ 49.375,27

30-04-2018 
 4

Boedelsaldo
€ 50.693,77

27-07-2018 
 6

Boedelsaldo
€ 50.693,77

28-09-2018
 7



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

van
31-1-2018

t/m
29-4-2018

30-04-2018 
 4

van
30-4-2018

t/m
26-7-2018

27-07-2018 
 6

van
28-7-2018

t/m
28-9-2018

28-09-2018
 7

Verslagperiode Bestede uren

4 6,90 uur

6 8,40 uur

7 3,90 uur

totaal 19,20 uur

De curator en zijn collega's hebben in dit faillissement in totaal 56,30 uur 
besteed. Bij elk onderdeel in het faillissementsverslag wordt separaat 
aangegeven hoeveel tijd aan het betreffende onderdeel is besteed.

27-07-2018 
 6

De curator en zijn collega's hebben in dit faillissement in totaal 60,2 uur 
besteed.

28-09-2018
 7

1. Inventarisatie

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.

30-04-2018 
 4



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Er is geen sprake van lopende procedures. 30-04-2018 
 4

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

30-04-2018 
 4

De curator heeft geen huurovereenkomsten aangetroffen. 30-04-2018 
 4

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 
verkopen van mobiele sanitair-systemen en bouwmaterialen. Volgens de heer 
Benedict heild 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. Uitendelijk is het faillissement uitgesproken op verzoek van een 
schuldeiser. 

De curator heeft geen reden om te tw ijfelen aan bovenstaande lezing van de 
heer Benedict. wel is de curator van mening dat sprake is van onbehoorlijk 
bestuur. De curator verw ijst ter zake naar hoofdstuk 7 (rechtmatigheid).

30-04-2018 
 4



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden
0

30-04-2018 
 4

Personeelsleden
0

30-04-2018 
 4

Geen. 27-07-2018 
 6

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

Niet van toepassing. 27-07-2018 
 6

Geen. 27-07-2018 
 6

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing. 27-07-2018 
 6

Niet van toepassing. 27-07-2018 
 6

Geen. 27-07-2018 
 6

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

Niet van toepassing. 27-07-2018 
 6

Geen. 27-07-2018 
 6

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

Niet van toepassing. 27-07-2018 
 6

0,1 uur 30-04-2018 
 4

Geen. 27-07-2018 
 6



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

€ 1.430.000,00 € 59.187,48

totaal € 1.430.000,00 € 59.187,48 € 0,00

Benedict Holding heeft een vordering van € 510.000 op haar gefailleerde 
dochtervennootschap Johnsol B.V. De curator heeft deze vordering in het 
faillissement van Johnsol B.V. ter verificatie ingediend. De curator verwacht niet 
dat de faillissementsboedel een uitkering uit het faillissement van Johnsol B.V. 
zal ontvangen. 

Benedict Holding heeft daarnaast een vordering van circa € 120.000 op M 
Beheer B.V. (voorheen genaamd M. Benedict Beheer B.V.). Deze vennootschap 
betw ist de vordering en bovendien blijkt de betreffende vennootschap niet 
over enig verhaal te beschikken. De curator ziet dan ook af van het nemen van 
verdere incassomaatregelen. 

Benedict Holding heeft 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 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 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 zal ontvangen. Aangezien de 
heer Benedict niet in staat bleek te zijn om het resterende bedrag en de 
notariskosten voor de vestiging van het hypotheekrecht direct te betalen, is de 
curator met hem een betalingsregeling overeengekomen. In dat kader heeft de 
heer Benedict inmiddels een bedrag van € 2.637,00 aan de 
faillissementsboedel voldaan. De heer Benedict is nog 3 termijnen van € 
439,50 aan de faillissmentsboedel verschuldigd. De laatste termijn zal uiterlijk 
1 juli a.s. door de heer Benedict worden voldaan.

30-04-2018 
 4

VERSLAG 5
De heer Benedict heeft inmiddels aan zijn betalingsverplichtingen voldaan. De 
curator van Johnsol B.V. heeft laten weten dat hij niet verwacht enig bedrag 
aan de concurrente schuldeisers uit te kunnen keren. Dit onderdeel is dan ook 
afgewikkeld.

27-07-2018 
 6



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

0,5 uur 30-04-2018 
 4

Inventarisatie en aanschrijven debiteuren, sluiten vaststellingsovereenkomst 
met de heer Benedict en overige voorkomende werkzaamheden.

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,2 uur

27-07-2018 
 6

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00

Er is geen sprake meer van een bancaire schuld.

30-04-2018 
 4

Niet aangetroffen. 30-04-2018 
 4

Aangezien de bancaire schuld is voldaan, zijn alle zekerheden vrijgevallen. 30-04-2018 
 4

Niet meer van belang. 30-04-2018 
 4

Niet van gebleken. 30-04-2018 
 4

Niet van gebleken. 30-04-2018 
 4

Niet van gebleken. 30-04-2018 
 4



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

€ 0,00 30-04-2018 
 4

Inventarisatie.

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: - uur

27-07-2018 
 6



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

N.v.t. 30-04-2018 
 4

Zie verslag 3. 30-04-2018 
 4

Geen. 27-07-2018 
 6

Doorstarten onderneming

N.v.t. 30-04-2018 
 4

Geen. 27-07-2018 
 6

N.v.t.
30-04-2018 

 4

N.v.t.
30-04-2018 

 4

Geen. 27-07-2018 
 6



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7. Rechtmatigheid

De curator heeft inmiddels de boekhouding van Benedict Holding onderzocht. 
Het bestuur van Benedict Holding heeft aan de boekhoudverplichting voldaan.

30-04-2018 
 4

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.

30-04-2018 
 4

N.v.t. 30-04-2018 
 4

Niet relevant, een eventuele vordering is verjaard. 30-04-2018 
 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

De curator is van mening dat dit faillissement is veroorzaakt doordat Benedict 
Holding grote bedragen heeft geleend aan haar dochtervennootschap Johnsol 
B.V. en, in rekening-courant, aan de heer Benedict. Nu hier geen zekerheden 
tegenover stonden, heeft het bestuur van Bendict Holding onverantwoorde 
risico's genomen door deze geldleningen te verstrekken. Aangezien de heer 
Benedict echter al een regeling met de curator heeft gesloten met betrekking 
tot de betaling van een deel van de rekening-courantschuld en hij heeft 
aangetoond dat hij niet meer beschikt over enig relevant vermogen, zal de 
curator verder geen maatregelen nemen.

30-04-2018 
 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

VERSLAG 5
De heer Benedict heeft de curator nog laten weten dat hij het niet eens is met 
de constatering van de curator dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Volgens 
de heer Benedict heeft hij geen onverantwoorde risico's genomen. Nu de 
curator terzake toch geen verdere maatregelen zal nemen, laat de curator 
deze discussie verder rusten.

27-07-2018 
 6



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7.6 Paulianeus handelen
Nee

Niet van gebleken.

30-04-2018 
 4

Zie bovenstaand. 27-07-2018 
 6

2,0 uur 30-04-2018 
 4

Bestuderen administratie, overleg met bestuurder en overige voorkomende 
werkzaamheden. 

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,3 uur

27-07-2018 
 6

8. Crediteuren

€ 0,00

Buiten zijn eigen salaris verwacht de curator geen boedelvorderingen.

30-04-2018 
 4

€ 14.216,00 30-04-2018 
 4

€ 0,00

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

30-04-2018 
 4

€ 1.848,00

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

30-04-2018 
 4



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9 30-04-2018 
 4

€ 401.490,58 30-04-2018 
 4

€ 383.965,37 27-07-2018 
 6

De curator verwacht dat in dit faillissement een beperkte uitkering aan de 
concurrente schuldeisers kan plaatsvinden. De curator zal in de komende 
verslagperiode aan de rechtbank verzoeken om een datum voor de 
verificatievergadering vast te stellen.

30-04-2018 
 4

De verificatievergadering in dit faillissement staat gepland voor 31 augustus 
2018 om 9.00 uur.

27-07-2018 
 6

Tijdens de verificatievergadering is geen bezwaar gemaakt tegen de 
verificatie van de door de curator voorgedragen vorderingen. Dit betekent 
dat de vorderingen van de twee preferente crediteuren voor een 
totaalbedrag van € 16.064 zijn erkend en dat de vorderingen van de 
concurrente crediteuren voor een totaalbedrag van € 383.965,37 zijn erkend.

Gelijktijdig met het uitbrengen van dit verslag heeft de curator een 
salarisverzoek aan de rechter-commissaris toegestuurd. Zodra deze is 
vastgesteld, zal de curator de slotuitdelingslijst ter goedkeuring en 
deponering aan de rechter-commissaris doen toekomen. Indien hier geen 
verzet tegen wordt ingesteld, kunnen de vorderingen van de preferente 
schuldeisers in dit faillissement volledig worden voldaan en zullen de 
concurrente schuldeisers ca. 7,7 % van hun vordering ontvangen.

28-09-2018
 7

3,1 uur 30-04-2018 
 4

Inventarisatie en aanschrijven crediteuren, overleg met crediteuren in verband 
met gedeeltelijke betw istingen en overige voorkomende werkzaamheden.

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 4,7 uur

27-07-2018 
 6

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,6 uur 28-09-2018
 7



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

N.v.t. 30-04-2018 
 4

N.v.t. 30-04-2018 
 4

N.v.t. 30-04-2018 
 4

Geen. 27-07-2018 
 6



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De curator zal in de komende verslagperiode de ingediende vorderingen nader 
onderzoeken. Zodra dit onderzoek is afgerond, zal de curator de rechtbank 
verzoeken om een verificatievergadering te plannen.

30-04-2018 
 4

VERSLAG 5
De curator zal de verificatievergadering in dit faillissement afwachten. Nadat 
alle schulden zijn geverifieerd, zal een uitkering plaats kunnen vinden, waarna 
het faillissement eindigt.

27-07-2018 
 6

VERSLAG 6
Zoals de curator in het bovenstaande uiteen heeft gezet, zal er een 
gedeeltelijke uitkering aan de concurrente crediteuren kunnen plaatsvinden. 
De curator zal zo spoedig mogelijk de slotuitdelingslijst opstellen en laten 
deponeren. Het faillissement zal eindigen zodra de uitdelingslijst verbindend 
is geworden. Het onderhavige verslag betreft het eindverslag.

28-09-2018
 7

De curator verwacht dat dit faillissement voor het einde van dit jaar kan 
worden afgewikkeld.

30-04-2018 
 4

Zodra de slotuitdelingslijst verbindend is geworden, eindigt dit faillissement. 28-09-2018
 7

Opstellen verslag en overige voorkomende werkzaamheden.

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 3,2 uur

27-07-2018 
 6

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 3,1 uur 28-09-2018
 7

Bijlagen
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