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Algemene gegevens
Naam onderneming
Beeren Milieutechniek B.V.

04-07-2018
4

Gegevens onderneming
Beeren Milieutechniek B.V.
statutair gevestigd te Landgraaf
KvK-nummer 14128542 KvK Limburg
gevestigd en kantoorhoudende:
6042 NV Roermond aan de W esthoven 10
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Activiteiten onderneming
Sanering en overig afvalbeheer
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2013

€ 747.157,00

€ 11.617,00

€ 182.220,00

2014

€ 1.117.990,00

€ 24.871,00

€ 269.259,00

2015

€ 1.606.950,00

€ 43.152,00

€ 306.200,00

2016

€ 941.240,38

€ -106.654,44

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
Verlies 2016 op basis van kolommenbalans t/m 4-12-2016.
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Verlies en omzet op basis van kolommenbalans t/m 4-12-2016

10-07-2019
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Gemiddeld aantal personeelsleden
7
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Boedelsaldo
€ 38.340,74

04-07-2018
4

€ 38.136,45

22-01-2019
5

€ 38.138,34

10-07-2019
6

€ 25.994,78

09-01-2020
7

€ 26.672,85

08-07-2020
8

€ 35.523,55

08-01-2021
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Verslagperiode

Verslagperiode
van
10-1-2018

04-07-2018
4

t/m
4-7-2018
van
5-7-2018

22-01-2019
5

t/m
22-1-2019
van
23-1-2019

10-07-2019
6

t/m
10-7-2019
van
11-7-2019

09-01-2020
7

t/m
9-1-2020
van
10-1-2020

08-07-2020
8

t/m
8-7-2020
van
9-7-2020

08-01-2021
9

t/m
8-1-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

208 uur 20 min

5

3 uur 3 min

6

4 uur 21 min

7

12 uur 27 min

8

8 uur 39 min

9

2 uur 36 min

totaal

239 uur 26 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Verslagperiode
Verslagperiode
Verslagperiode
Verslagperiode

1: 167,76
2: 15,99
3: 15,33
4: 9,25
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Dit betreft het vierde openbare verslag.
Verslagnummering is nu correct.

22-01-2019
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Historie van de activiteiten:
Bij notariële akte van 28-01-2010 is de besloten vennootschap Beeren
Milieutechniek B.V. opgericht, met statutaire zetel te Landgraaf. Deze
oprichting kw am voort uit de ambitie van de heer R.J.G.E. Beeren om, na
jarenlange ervaring in de asbestsanering te hebben opgedaan, een eigen
saneringsbedrijf te starten. Het oprichten van de besloten vennootschap w erd
gerealiseerd met de hulp van een vriend de heer H. Dassen, w iens
vennootschap (Beheermaatschappij W ierts B.V.) de oprichting volledig
gefinancierd heeft.
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Sinds haar oprichting in 2010 exploiteerde gefailleerde aan de W esthoven 10
een saneringsbedrijf gespecialiseerd in asbestsaneringen, ontruimingen en
renovatie in de omgeving van Roermond, regio Midden- en Zuid-Limburg.
Directie en organisatie van de gefailleerde:
De vennootschap w erd ten tijde van het faillissement bestuurd door de heer
R.J.G.E. Beeren, tevens aandeelhouder van één aandeel. De overige 1799
aandelen w orden gehouden door Beheermaatschappij Limburg B.V.

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
De afgesloten verzekeringen verleenden op de datum van het faillissement
nog dekking.
Aangezien gefailleerde w erkte met asbesthoudende materialen met een
verhoogd risico op gezondheidsschade – dat zich tot 30 jaar na het
faillissement zou kunnen verw ezenlijken – heeft de curator bij de
verzekeringstussenpersoon geïnformeerd naar de mogelijkheden van een
uitloopdekking ten aanzien van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De
jaarlijkse kosten hiervan bleken evenw el zodanig hoog dat de curator na
zorgvuldig beraad besloten heeft hier geen gebruik van te maken.
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In overleg met de tussenpersoon zijn de verzekeringen inmiddels beëindigd.

1.4 Huur
Met ingang van 1 mei 2015 huurde gefailleerde de bedrijfsruimte gelegen aan
de W estoven 10 te Roermond. Verhuurder is Van Iersel Beheer B.V.. De
huurprijs bedroeg € 3.630,= per maand.
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De curator heeft de huur op grond van artikel 39 Fw opgezegd tegen 31 maart
2017. Het pand is reeds op 2 februari 2017 bezemschoon aan de verhuurder
opgeleverd.

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte.
De bestuurder en de aandeelhouders w ijten het faillissement aan onvoldoende
toekomstperspectief omdat het niet mogelijk bleek om het teruglopende
resultaat van de bedrijfsexploitatie om te kunnen buigen door verlaging van de
kosten. Hier liggen volgens de bestuurder en aandeelhouders een aantal
oorzaken aan ten grondslag, zoals:
- Plotselinge terugval in het aantal opdrachten;
- Een groot saneringsproject dat herhaald w erd uitgesteld;
- Vertrek van verschillende (senior) w erknemers w aardoor kostbare kennis
binnen het bedrijf verloren ging;
- Toegenomen concurrentie;
- Hoge kosten voor inhuren van (tijdelijk) personeel;
- Faillissement van enkele opdrachtgevers/debiteuren;
- Het niet tot stand komen van nieuw e samenw erkingsverbanden;
- Aangekondigd vertrek van de directie.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7
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Toelichting
Ten tijde van het faillissement had al een groot deel van het personeel zijn
ontslag ingediend. Zekerheidshalve zijn alle arbeidscontracten met machtiging
van de rechter-commissaris opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
In het jaar voorafgaand aan het faillissement is van 3 w erknemers het
dienstverband beëindigd.
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

16-12-2016

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
(Voor)overleg personeelsadministratie en directie, (voor)overleg UW V,
verstrekken algemene info faillissement en doorw erken. Verzoek toestemming
rechter-commissaris in verband met opzegging arbeidsovereenkomsten.
Ontslagaanzegging. Individuele dossiers w erknemers: beantw oorden vragen.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde is géén eigenaar van onroerende zaken.

04-07-2018
4

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
n.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoor- en bedrijfsinventaris, voorraden

€ 5.445,00

totaal

€ 5.445,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Beperkte hoeveelheid kantoor- en bedrijfsinventaris. Het overgrote deel van
de aangetroffen (roerende) activa bleek eigendom te zijn van de
oorspronkelijke aandeelhouder van gefailleerde, Beheermaatschappij W ierts
B.V., die tevens gelieerd is aan de huidige grootaandeelhouder van
gefailleerde (Beheermaatschappij Limburg B.V.). De kantoor- en
bedrijfsinventaris evenals de voorraden van gefailleerde zijn daarom met
goedkeuring van de rechter-commissaris door de curator verkocht aan
Beheermaatschappij W ierts B.V. voor een totaalbedrag van € 5.445,00 inclusief
btw (=marktconforme prijs).
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In de koopovereenkomst is voor Beheermaatschappij W ierts B.V. tevens de
verplichting opgenomen om het volledige bedrijfspand van gefailleerde leeg op
te leveren en de aanw ezige asbestadministratie in eigen beheer op te slaan
voor de duur die w ettelijk w ordt voorgeschreven (doorgaans 30 jaar). De
hieraan verbonden kosten zijn in de koopprijs verdisconteerd.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De inventaris kw alificeert als bodemzaak en is derhalve door de curator
namens de fiscus verkocht. Overigens heeft de bank afgezien van het indienen
van een vordering en het uitoefenen van haar separatistenpositie (zie ook
punt 5.1 en 5.4).
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie en verkoop bedrijfsmiddelen.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Beperkte hoeveelheid aan w erkvoorraad. Deze bestond voornamelijk uit
diverse verbruiksmaterialen ten behoeve van de asbestsanering.
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Er is geen onderhanden w erk aangetroffen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie van voorraden en onderhanden w erk.

3.8 Andere activa
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Domeinnaam w w w .asbestservicecentrum.nl

€ 121,00

totaal

€ 121,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Intellectuele eigendommen zoals: handelsnaam, logo, URL, e-mailadres,
telefoon- en faxnummer(s). Momenteel staan op naam van gefailleerde nog
enkele domeinnamen geregistreerd. De curator is op zoek naar partijen die
deze domeinnamen w illen overnemen.
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De domeinnaam w w w .asbestservicecentrum.nl die aan gefailleerde
toebehoorde is door de curator verkocht voor een bedrag van € 121,00
inclusief btw aan Bergman & Van Ekeren B.V.
(4 juli 2018)
Voor de domeinnaam beerenbv.nl is helaas geen koper gevonden. De
registratie van deze domeinnaam, die in juli 2018 afloopt, zal daarom niet meer
door de curator w orden verlengd.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie.
Zoeken en benaderen van overname-kandidaten.
Aanschrijven potentiële kopers, opstellen activa-overeenkomst, diverse
correspondentie.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Pre-faillissementsdebiteuren

€ 90.000,00

€ 58.524,83

totaal

€ 90.000,00

€ 58.524,83

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Omvang debiteuren: circa € 90.000,00 w aarvan op voorhand circa € 20.000,00
oninbaar blijkt w egens het faillissement van een debiteur.
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Opbrengst: tot op heden is er een bedrag van € 18.737,75 geïnd.
Tot op heden is er een bedrag van € 32.971,71 geïnd. Met tw ee debiteuren is
de curator momenteel nog in gesprek cq. onderhandeling. De overige
debiteuren zijn naar verw achting oninbaar.
Ook de tw ee laatste debiteuren – Exploitatiebedrijf W ierts en BAM – hebben
inmiddels betaald. Volgens de faillissementsadministratie diende debiteur
Exploitatiebedrijf W ierts nog voor € 30.034,33 aan openstaande facturen aan
gefailleerde te voldoen. Een deel van deze facturen heeft Exploitatiebedrijf
W ierts betw ist. Ook pretendeerde zij een tegenvordering op gefailleerde te
hebben. Terzake is er tussen de curator en Exploitatiebedrijf W ierts een
schikking getroffen, inhoudende dat er tegen finale kw ijting een bedrag van €
23.500,00 aan de boedel zal w orden betaald. Inmiddels is dit bedrag op de
boedelrekening ontvangen. Voorts heeft debiteur BAM nog een bedrag van €
2.053,12 aan de boedel betaald, zodat in deze verslagperiode in totaal nog
een bedrag van € 25.553,12 is geïncasseerd. Hiermee is de debiteureninning
afgerond.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Aanschrijven debiteuren, diverse (incasso)w erkzaamheden.

04-07-2018
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Uit gesprekken met de directie en de grootaandeelhouder is naar voren
gekomen dat gefailleerde enkele maanden voor het faillissement samen met
andere partijen uit de W ierts groep een groepsfinanciering bij de ABN Amro
bank zou hebben afgesloten. Binnen deze W ierts groep w as men voornemens
om van dit verkregen krediet een bedrag van € 40.000,- aan gefailleerde te
doen toekomen. Nadat het krediet van de ABN Amro w as verkregen is men
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echter op dit voornemen teruggekomen. Gefailleerde heeft het (intern)
toegezegde krediet daarom nooit ontvangen.
De ABN Amro bank heeft aan de curator laten w eten in het faillissement geen
vordering te zullen indienen en ook ziet zij in af van uitoefening van haar
separatistenpositie.
(4 juli 2018)
Gefailleerde w as bij de ABN AMRO houder van tw ee bankrekeningen (zakelijk +
G-rekening). Inmiddels zijn deze rekeningen opgeheven met overboeking van
het eindsaldo naar de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten
Er zijn tot dusverre geen leasecontracten aangetroffen. W el huurde
gefailleerde een Toshiba E-Studio 2050C van Toshiba TEC Netherlands. Het
contract is door de curator opgezegd.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Naar verluidt -dit is namelijk (nog) niet op basis van verificatoire bescheiden
vastgesteld – zou gefailleerde in het kader van het verw orven groepskrediet,
dat zoals gezegd nooit aan gefailleerde ten goede is gekomen, verschillende
zekerheden hebben verstrekt w aaronder een pandrecht op vorderingen en
voorraden. Zo lang het tegendeel niet is aangetoond, gaat de curator er van
uit dat de activa van de gefailleerde niet met zekerheden zijn bezw aard.
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5.4 Separatistenpositie
De ABN Amro bank heeft aan de curator bevestigd jegens gefailleerde geen
gebruik te zullen maken van haar separatistenpositie.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
Hehaco B.V. oefent thans een recht van retentie uit ten aanzien van een
industriële stof-zuiger en een aantal onderdrukmachines en –monitoren.
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Deze partij deed ook eerder een beroep op levering onder
eigendomsvoorbehoud.

5.7 Reclamerechten
Er is geen beroep gedaan op het recht van reclame.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie, onderzoek administratie, diverse correspondentie.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
In de eerste dagen na de faillietverklaring zijn er met de directie van
gefailleerde ver-schillende gesprekken gevoerd over de oorzaak van het
faillissement en de status van de bedrijfsexploitatie. Hieruit bleek dat vrijw el
alle w erknemers al ontslag hadden genomen en inmiddels bezig w aren aan
hun opzegtermijn. De meeste w erknemers zouden binnen enkele dagen tot
circa een w eek na het faillissement uit dienst gaan, inclusief de directie. De
portefeuille met nieuw e opdrachten w as nagenoeg volledig afgebouw d.

04-07-2018
4

Bij gebrek aan voldoende personeel en w erkzaamheden w as er voor de
curator geen andere keuze dan de bedrijfsexploitatie prompt te beëindigen.

6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg met directie en w erknemers.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er heeft geen doorstart plaatsgevonden aangezien ten tijde van het
faillissement vrijw el alle w erknemers hun dienstverband hadden opgezegd en
de curator vervolgens noodgedw ongen de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde
heeft moeten beëindigen.
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6.5 Verantwoording
n.v.t.

6.6 Opbrengst
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6.6 Opbrengst
Toelichting
n.v.t.
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
n.v.t.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg directie en personeel.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Door de directie van de gefailleerde vennootschap w erden de ontvangsten en
uitgaven bijgehouden. Vervolgens w erd aan Accountantskantoor Verschoor
B.V. opdracht gegeven tot het samenstellen van jaarrekeningen, bestaande uit
de balans en de w inst- en verliesrekening met de toelichting. Voornoemde
accountant heeft zich daarbij gebaseerd op de door de vennootschap
verstrekte gegevens. De verantw oordelijkheid voor de juistheid en de
volledigheid van de gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening
berust bij het bestuur van de gefailleerde vennootschap. In zoverre lijkt aan
de boekhoudplicht voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen
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7.2 Depot jaarrekeningen
Jaarrekening Beeren Milieutechniek B.V.
over het jaar: Gedeponeerd op:
2013 27-02-2014
2014 16-04-2015
2015 27-05-2016
2016
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De jaarrekeningen over de boekjaren 2013 t/m 2014 zijn tijdig gedeponeerd.
De jaarrekening over 2015 is op 17 mei 2016 vastgesteld. Vervolgens is deze
op 27 mei 2016 – en daarmee tw ee dagen te laat – gedeponeerd, nu
deponering binnen 8 dagen na vaststelling van de jaarrekening dient plaats te
vinden.
De jaarrekening over 2016 zal vanw ege het faillissement niet meer w orden
opgesteld.
(4 juli 2018)
Ten aanzien van de deponeringstermijn van de jaarrekening 2015 beschouw t
de curator de overschrijding van tw ee dagen als een onbelangrijk verzuim.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Uit de oprichtingsakte en de daaraan gehechte bankverklaring volgt dat aan
de stortingsverplichting is voldaan.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog in onderzoek.
In onderzoek
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09-01-2020
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Toelichting
In zijn onderzoek is de curator gestuit op één paulianeuze handeling. Het gaat
hier om € 40.000,= aan dividend dat binnen één jaar vóór faillissement door
gefailleerde is uitgekeerd aan de enig aandeelhouder Beheermaatschappij
Limburg B.V. De curator heeft deze uitkering en het onderliggende
dividendbesluit buitengerechtelijk vernietigd en voornoemd bedrag bij
Beheermaatschappij Limburg B.V. teruggevorderd. Laatstgenoemde voert
echter verw eer. Dit verw eer heeft de curator nog in onderzoek.
Nee

08-07-2020
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Toelichting
De curator houdt er - op basis van het gevoerde verw eer - rekening mee dat
Beheermaatschappij Limburg B.V. het w ettelijke vermoeden van w etenschap
van benadeling zal kunnen w eerleggen. De curator ziet derhalve af van
verdere (incasso)maatregelen. Het pauliana-onderzoek is hiermee afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratie.
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Diverse correspondentie.

09-01-2020
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 24.637,46
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Toelichting
UW V € 24.427,46
De heer R. Verhoosel € 210,00

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 6.057,55

8.3 Pref. vord. UWV
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 22.926,65
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet ingediend.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
33
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34

10-07-2019
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 152.006,20
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€ 153.910,20
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
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Opheffing w egens gebrek aan baten.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, inventarisatie, registratie, verificatie (voor zover
thans reeds nodig), correspondentie, telefoongesprekken.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.
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9.2 Aard procedures
n.v.t.
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9.3 Stand procedures
n.v.t.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Navraag bij diverse rechtscolleges over eventuele procedures.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1. inning debiteuren - afgew ikkeld

04-07-2018
4

Resteert:
2. onderzoek en afw ikkeling rechtmatigheden
3. afw ikkeling faillissement, w aaronder aangifte BTW over de boedelperiode

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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Afhankelijk van de inning van de laatste debiteuren en het
rechtmatighedenonderzoek zal het faillissement binnen maximaal tw ee jaar
kunnen w orden afgerond.
Afhankelijk van de uitkomsten van het rechtmatighedenonderzoek zal het
faillissement naar verw achting binnen maximaal 1,5 jaar kunnen w orden
afgerond.
Afhankelijk van de uitkomsten van het rechtmatighedenonderzoek zal het
faillissement naar verw achting binnen maximaal 1 jaar kunnen w orden
afgerond.
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10.3 Indiening volgend verslag
8-7-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
Diverse w erkzaamheden.

Bijlagen
Bijlagen
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