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Algemene gegevens
Naam onderneming
Van Berlo Hengelsportspecialisten B.V.

01-06-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Van Berlo Hengelsportspecialisten B.V., nader te
noemen “de schuldenaar”, mede handelend onder de namen “Rive Nederland”,
“Hengelsport de Oude Toren” en “Leadfree”, statutair gevestigd en
kantoorhoudende te 5591 SK Oost-, W est- en Middelbeers ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 58417966.

01-06-2021
1

Activiteiten onderneming
De (online) handel in w atersportartikelen en non-food.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

01-06-2021
1

Toelichting financiële gegevens
Vooralsnog is nagenoeg geen administratie aan de curator ter beschikking
gesteld, zodat op dit moment nog geen inzicht bestaat in de financiële
gegevens.

01-06-2021
1

Verslag 2:
Inmiddels is een incomplete administratie, te kw alificeren als een zogenaamde
“schoenendoosadministratie” aan de curator ter hand gesteld.

01-12-2021
2

Verslag 3:
Een medew erker van de Belastingdienst heeft de ingeleverde administratie
onderzocht en deelt het standpunt van de curator dat aan de hand daarvan de
rechten en verplichtingen van de vennootschap niet gekend kunnen w orden.

23-05-2022
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
€ 0,00

01-06-2021
1

Verslagperiode
van

01-06-2021
1

4-5-2021
t/m
31-5-2021
van

01-12-2021
2

1-6-2021
t/m
30-11-2021
van

23-05-2022
3

1-12-2021
t/m
30-4-2022
van
1-5-2022
t/m
31-10-2022

Bestede uren

21-11-2022
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

18 uur 35 min

2

35 uur 5 min

3

7 uur 50 min

4

16 uur 40 min

totaal

78 uur 10 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De schuldenaar w erd via de respectievelijke holdingvennootschappen Tiemme
B.V. en C&T Beheer B.V. bestuurd door de heer R.C.A.M van Berlo en zijn vader,
de heer C.A.J.M. van Berlo. De beide bestuurders w aren ook via de beide
holdingvennootschappen de aandeelhouders van de schuldenaar.

01-06-2021
1

Verslag 2
Op 29 juni 2021 heeft de rechtbank Tiemme B.V. in staat van faillissement
verklaard (F.02/21/82 met als curator mr. D.A.A.P. de Jong) en op 6 juli 2021
heeft de rechtbank de heer R.C.A.M. van Berlo in staat van faillissement
verklaard (F.01/21/96 met als curator mr. M.J.L. Versantvoort).

01-12-2021
2

1.2 Lopende procedures
De schuldenaar is in een procedure verw ikkeld met de voormalige verhuurder,
heer C. eigenaar van het voormalige bedrijfspand, gelegen aan de Boschdijk
nr. 233 te Eindhoven.

01-06-2021
1

Verslag 2:
De procedure is geschorst.

01-12-2021
2

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn volgens de bestuurders allemaal beëindigd.

01-06-2021
1

1.4 Huur
Hoew el het bestuur van de schuldenaar heeft aangegeven dat de
huurovereenkomst met betrekking tot het voormalige bedrijfspand gelegen
aan de Boschdijk nr. 233 w as beëindigd, heeft de curator deze voor zover nog
bestaand met machtiging van de Rechter-commissaris opgezegd.

01-06-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurders w ijten het faillissement van de schuldenaar aan de coronacrisis. Of dit ook de daadw erkelijke althans de enige oorzaak is, zal de curator
nog onderzoeken.

01-06-2021
1

Verslag 2:
Naar de mening van de curator is het faillissement veroorzaakt door
onbehoorlijk bestuur en kan de corona-crisis niet als oorzaak w orden
aangemerkt.

01-12-2021
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

01-06-2021
1

0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

01-06-2021
1

0

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

geen
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bestuurders hebben verklaard dat er zich op 24 augustus 2020 een
handgemeen heeft voorgedaan met de verhuurder van het door hen gehuurde
bedrijfspand, dat ze daarna voor zoveel mogelijk de niet betaalde voorraad
aan de respectievelijke leveranciers hebben geretourneerd en het restant van
de voorraad en de inventaris in het bedrijfspand hebben achtergelaten en niet
w eten w aar deze zich thans bevinden.

01-06-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing

01-06-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

geen
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De bestuurders hebben verklaard dat er zich op 24 augustus 2020 een
handgemeen heeft voorgedaan met de verhuurder van het door hen gehuurde
bedrijfspand, dat ze daarna voor zoveel mogelijk de niet betaalde voorraad
aan de respectievelijke leveranciers hebben geretourneerd en het restant van
de voorraad en de inventaris in het bedrijfspand hebben achtergelaten en niet
w eten w aar deze zich thans bevinden.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

geen
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

01-06-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

geen
totaal

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

01-06-2021
1

De Rabobank heeft een vordering van € 55.566,91 ter verificatie aangemeld.
De ABN AMRO Bank N.V. heeft een vordering van € 74.167,03 ter verificatie
aangemeld.
De ING Bank heeft een vordering van € 590,83 ter verificatie aangemeld.

5.2 Leasecontracten
Er is geen sprake van leasecontracten, aldus de bestuurders.

01-06-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank pretendeert het pandrecht op de inventaris, de voorraad en de
debiteuren te hebben. Ook de ABN AMRO Bank N.V. pretendeert een pandrecht
op de inventaris, de voorraad en de debiteuren te hebben. Voor zover
opportuun w ordt dit verder onderzocht.

01-06-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Voor zover en nog inventaris en/of voorraad w ordt aangetroffen zal de
opbrengst daarvan aan één van de tw ee banken als oudste pandhouder
toekomen.

01-06-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich geen crediteuren met een eigendomsvoorbehoud gemeld.

01-06-2021
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing

01-06-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing

01-06-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

01-06-2021
1

Niet van toepassing

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft de respectievelijke banken verzocht om de bankafschriften
vanaf 1 januari 2019 aan hem ter hand te stellen.

01-06-2021
1

Verslag 2:
De respectievelijk banken hebben hun afschriften aan de curator ter hand
gesteld. Uit onderzoek is gebleken dat in- en uitgaande betalingen gedurende
een ruime periode voorafgaand aan het faillissement via de bankrekening van
de bestuurder(s) in privé liepen.

01-12-2021
2

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing

01-06-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing

01-06-2021
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Omdat de boekhouding nog niet aan de curator ter hand is gesteld, kan de
curator nog niet beoordelen of aan de boekhoudverplichting is voldaan.

01-06-2021
1

Verslag 2:
Nu de rechten en verplichtingen niet aan de hand van de administratie gekend
kunnen w orden, is niet aan de boekhoudverplichting voldaan.

01-12-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van 2014, 2015 en 2016 zijn niet gedeponeerd. De
jaarrekening over 2017 is op 29 december 2020 gedeponeerd na op 6 februari
2019 vastgesteld te zijn. De jaarrekening over 2018 is eveneens gedeponeerd
op 29 december 2020, na op 15 april 2019 te zijn vastgesteld. De jaarrekening
over 2019 is op 10 maart 2021 gedeponeerd, na op 9 maart 2021 te zijn
vastgesteld. De publicatiebalans over 2019 is gelijkluidend aan de
publicatiebalans over 2018.

01-06-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing

01-06-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De schuldenaar w erd opgericht op 28 juni 2013 zodat een eventuele vordering
uit hoofde van de deponeringsverplichting is verjaard.

01-06-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

01-06-2021
1

De jaarrekeningen van 2017, 2018 en 2019 zijn niet binnen de w ettelijke
termijnen opgemaakt en/of gedeponeerd, zodat er sprake is van onbehoorlijk
bestuur dat vermoed w ordt een belangrijke oorzaak van het faillissement te
zijn. Het bestuur van de schuldenaar heeft de curator medegedeeld dat de
Corona-crisis de (directe) oorzaak van het faillissement is. Of in materiele zin
sprake is van onbehoorlijk bestuur zal de curator nog onderzoeken.

Toelichting

01-12-2021
2

Verslag 2:
Uit onderzoek is het de curator gebleken dat er ook in materiele zin sprake is
van onbehoorlijk bestuur, zodat hij inmiddels de heer Van Berlo sr en zijn
holding vennootschap ter zake in rechte heeft betrokken. De tw ee andere
bestuurders zijn niet in rechte betrokken, nu deze inmiddels in staat van
faillissement verkeren.

Toelichting
Verslag 4:
Bij vonnis d.d. 26 oktober 2022 heeft de rechtbank de heer Van Berlo sr. en
zijn holding veroordeeld om het faillissementsdeficit aan de boedel te
voldoen, w aarbij de schuld van Van Berlo sr. met 25 % gematigd w erd. Bij
w ijze van voorschot w erden ze veroordeeld om respectievelijk € 150.000,- en
€ 200.000,- aan de boedel te voldoen. Het vonnis w erd niet uitvoerbaar bij
voorraad verklaard.

7.6 Paulianeus handelen

21-11-2022
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

01-06-2021
1

Zoals te doen gebruikelijk w ordt dit onderzocht.

Toelichting

23-05-2022
3

Verslag 3:
Nu de administratie incompleet is kan niet vastgesteld w orden of er goederen
voorafgaand aan het faillissement onttrokken zijn.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft enkele administratieve bescheiden van de bestuurders
ontvangen en naar aanleiding daarvan vragen aan het bestuur gesteld.

01-06-2021
1

Verslag 2:
De curator heeft inmiddels de heer Van Berlo sr en zijn holding vennootschap
in rechte betrokken ter zake onbehoorlijk bestuur.

01-12-2021
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

01-06-2021
1

Afw ikkelingskosten : P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

01-06-2021
1

De fiscus heeft een vordering van in totaal € 21.765,- ter verificatie aangemeld.
In 2019 heeft de Belastingdienst een eerder gegeven beschikking tot het
buiten invordering laten van “oude” belastingschulden ingetrokken omdat de
schuldenaar zich niet aan de opgelegde voorw aarden had gehouden. Eén van
de opgelegde voorw aarden w as dat de schuldenaar uiterlijk haar activiteiten
diende te staken op 31 mei 2019, aan w elke voorw aarde niet is voldaan.

€ 33.650,00

8.3 Pref. vord. UWV

01-12-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

01-06-2021
1

Nihil.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

01-06-2021
1

Niet van toepassing.

€ 1.350,00

01-12-2021
2

Toelichting
1, aanvraagkosten faillissement ad. € 1.350,-

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

01-06-2021
1

19

01-12-2021
2

Toelichting
Verslag 2:
Inmiddels ter verificatie ingediend: 19

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting

01-06-2021
1

€ 129.812,93 volgens de bestuurder, zulks exclusief de vorderingen van de
banken. Inmiddels is voor € 140.488,07 ter verificatie ingediend. Dit bedrag is
inclusief de door de Bank ingediende vorderingen.

€ 218.525,76

01-12-2021
2

Toelichting
Verslag 2:
€ 218.525,76 inclusief de door de Bank ingediende vorderingen.

€ 218.816,16

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

21-11-2022
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Omdat het rechtmatigheidsonderzoek nog dient plaats te vinden is onbekend
op w elke w ijze en w anneer het faillissement afgew ikkeld kan w orden.

01-06-2021
1

Verslag 2:
Op dit moment is dit nog niet bekend

01-12-2021
2

Verslag 4:
Omdat eerst de executie van het vonnis van de rechtbank dient plaats te
vinden, is op dit moment niet bekend w anneer de afw ikkeling van het
faillissement is te verw achten.

21-11-2022
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing

01-06-2021
1

Verslag 2:
C&T Beheer B.V. + C.A.J.M. van Berlo

01-12-2021
2

9.2 Aard procedures
Verslag2:
2:248 BW (onbehoorlijk bestuur)

01-12-2021
2

9.3 Stand procedures
Verslag 2:
Gedaagden staan voor indiening conclusie van antw oord.

01-12-2021
2

Verslag 3:
Op 1 september 2022 vindt de mondelinge behandeling plaats.

23-05-2022
3

Verslag 4:
Bij vonnis d.d. 26 oktober 2022 heeft de Rechtbank de bestuurders
verantw oordelijk gehouden voor het faillissementstekort, w aarbij vordering
op de heer Van Berlo met 25 % gematigd w erd. Bij w ijze van voorschot w erd
een bedrag van € 200.000,- toegew ezen (w aarbij de vordering op van Berlo
sr. gematigd w erd met 25 %)
.

21-11-2022
4

9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 2:
De dagvaarding is geredigeerd en betekend ten w oonhuize van gedaagden.
Voorts heeft de curator tot verhaal van de vordering van de boedel beslag
gelegd op de w oning van de heer Van Berlo.
Voor de kosten van de procedure is door het Ministerie van Justitie een
garantstelling afgegeven.

01-12-2021
2

Verslag 4:
De curator heeft de comparitie van partijen bijgew oond.

21-11-2022
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onderzoek administratie en rechtmatigheidsaspecten
Gebruikelijke w erkzaamheden.

01-06-2021
1

Verslag 2:
Afw ikkelen van de gerechtelijke procedure.

01-12-2021
2

Verslag 4:
Nu het vonnis van de rechtbank niet uitvoerbaar bij voorraad is verklaard,
kan dit vonnis nog niet w orden geëxecuteerd. De beroepstermijn verstrijkt op
26 januari 2023. In de tussenliggende periode zal de rechtbank – mits de
directie geen vorderingen betw ist - verzocht w orden om een
verificatievergadering te plannen, opdat het definitieve tekort kan w orden
vastgesteld. Mocht een betrokkene w aaronder de directie een vordering w el
betw isten dan zal eerst het vonnis – na ommekomst van de beroepstermijn w orden geëxecuteerd alvorens om een inhoudelijke verificatievergadering
verzocht zal w orden.

21-11-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Dit is op dit moment nog onbekend.

01-06-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
21-2-2023

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

21-11-2022
4

