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Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

9
13-09-2021
F.08/18/180
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22-05-2018

R-C
Curator

mr. A.E. Zweers
mr S.J. de Vries

Algemene gegevens
Naam onderneming
A. Bril Bergentheim Holding BV

27-06-2018
1

Gegevens onderneming
De onderneming betreft een Holding.

27-06-2018
1

Activiteiten onderneming
De onderneming betreft een holding w aarin zelf geen activiteiten w erden
verricht. De onderneming is houdstermaatschappij en w erd gebruikt voor het
aantrekken en administreren van financiering voor dochterondernemingen.

27-06-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2017

€ 500,00

Winst en verlies
€ -265.447,75

Balanstotaal
€ 13.925.327,00

Toelichting financiële gegevens
De hiervoor genoemde informatie komt uit de van de heer A. Bril ontvangen
kolommenbalans over 2017.

Gemiddeld aantal personeelsleden

27-06-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

27-06-2018
1

Boedelsaldo
€ 0,00

27-06-2018
1

€ 1.840,87

27-11-2018
2

€ 1.840,87

28-05-2019
4

€ 12.490,87

29-08-2019
5

Toelichting
In deze verslagperiode is het actief toegenomen door verkoop van de
vorderingen op Hutten Beheer ad € 10.000,- en D.J. Hutten ad € 650,-.

Verslagperiode

Verslagperiode
van
22-5-2018

27-06-2018
1

t/m
26-6-2018
van
27-6-2018

27-11-2018
2

t/m
26-11-2018
van
27-11-2018

27-02-2019
3

t/m
27-2-2019
van
27-4-2019

28-05-2019
4

t/m
28-5-2019
van
28-5-2019

29-08-2019
5

t/m
28-8-2019
van
29-8-2019

25-02-2020
6

t/m
25-8-2019
van
25-8-2020
t/m
15-2-2021

Bestede uren

16-02-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

2 uur 24 min

2

9 uur 48 min

3

2 uur 48 min

4

4 uur 48 min

5

4 uur 30 min

6

4 uur 18 min

7

5 uur 18 min

8

1 uur 42 min

9

7 uur 54 min

totaal

43 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De aandelen van A. Bril Bergentheim Holding BV w orden gehouden door
Stichting Administratiekantoor A. Bril Bergentheim. De heer A. Bril te
Bergentheim is bestuurder.

27-06-2018
1

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

27-06-2018
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover de curator bekend, is geen sprake van lopende verzekeringen.

27-06-2018
1

1.4 Huur
Voor zover de curator bekend, is geen sprake van lopende
huurovereenkomsten.

27-06-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
De heer A. Bril, bestuurder, is bestuurder en aandeelhouder van de
vennootschap die in dit verslag aan de orde komt maar ook van diverse andere
vennootschappen. De heer Bril is in privé al failliet verklaard w egens schulden
die samenhangen met de zakelijke activiteiten, terw ijl ook diverse door hem
bestuurde vennootschappen zijn gefailleerd. De curator heeft de indruk dat de
diverse vennootschappen dusdanig verw even zijn (via rekeningcourantverhoudingen en hoofdelijke aansprakelijkheden) dat het faillissement
van de meeste vennootschappen zal volgen.

27-06-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

27-06-2018
1

Toelichting
Er is geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

27-06-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De curator dient nog nadere informatie te verkrijgen over in de
kolommenbalans opgenomen "gebouw en" met een boekw aarde per ultimo
2017 van circa € 65.000.

27-06-2018
1

Uit door de curator ontvangen informatie blijkt dat de post "gebouw en"
betrekking heeft op in 2003 bij de privé-w oning van Bril gemaakte kosten voor
het bouw en en inrichten van kantoorruimte. Voor zover dit w aarde zou
hebben, is de kantoorruimte door natrekking onderdeel gew orden van de
w oning van Bril en het is de curator bekend dat de hypotheek op de w oning
aanzienlijk hoger is dan de w aarde van de w oning. Uit dezen hoofde zijn dus
geen baten te verw achten. Voor zover al sprake zou zijn van een
(vergoedings-)vordering op Bril privé, geldt dat de heer Bril door zijn privéfaillissement geen verhaal biedt.

27-11-2018
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 1.750,00

€ 0,00

€ 90,87

€ 0,00

aandelen BMA Holding B.V.,
Participatiemaatschappij Hardenberg B.V. en Pro
Bizz Advies B.V.

€ 0,00

€ 0,00

aandelen Adviesbureau M & R Bouw man BV

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.840,87

€ 0,00

vordering RC-verhoudingen
saldi bankrekeningen

totaal

Toelichting andere activa
A. Bril Bergentheim Holding BV is houder van alle aandelen in
Participatiemaatschapij Hardenberg BV, Vastgoedactief BV, ProBizz Advies BV
en BMA Holding BV, w elke vennootschappen deels w eer aandelen houden in
andere vennootschappen. Het is de vraag of deze aandelen enige w aarde
hebben.
De curator heeft geconstateerd dat sprake w as van een "slapende"
bankrekening bij Credit Suisse met een saldo van € 91,99 en van een
bankrekening bij SNS Bank. De curator heeft beide banken aangeschreven met
het verzoek de saldi over te boeken en de rekeningen op te heffen.
Blijkens de kolommenbalans is sprake van diverse vorderingen uit hoofde van

27-06-2018
1

rekening-courantverhoudingen. Dit betreft vorderingen op gelieerde
vennootschappen, die deels al zijn gefailleerde en w aarvan de inbaarheid voor
het overige door de curator als onw aarschijnlijk w ordt beschouw d.
In de 2e verslagperiode is aan banksaldi € 90,87 op de faillissementsrekening
overgeboekt.

27-11-2018
2

Verder is een bedrag van € 1.750,- geïncasseerd terzake een lening u/g. Door
de curator w ordt nog nader onderzoek gedaan naar andere vorderingen die
uit de administratie blijken. Dit gaat om een drietal vorderingen, w aarbij voor in
ieder geval een vordering geldt dat deze inmiddels bij de curator is betw ist. Bij
de beide andere vorderingen gaat het om dossiers die jaren geleden al in
behandeling zijn (gew eest) bij advocaten.
W at de betw iste vordering betreft, zijn aan de curator stukken toegezonden
w aaruit blijkt van een grotere tegenvordering. Op basis daarvan zou deze
vordering niet te incasseren zijn. De curator w acht nog op een reactie van de
bestuurder op de ontvangen stukken.

27-02-2019
3

Volgens de administratie zou verder nog sprake zijn van een vordering op
Eclipse Intermediair BVBA te Schilde en/of W . Landman (België). Hierover is
voor het laatst in 2015 gecorrespondeerd via De Gier Business Law . De curator
heeft nog onvoldoende informatie ontvangen om te komen tot nadere
stappen.
Tot slot zou nog sprake zijn van een vordering op De Zw anenhof BV te
Zenderen. Die vordering zou eerder in behandeling zijn gew eest bij Schuth &
Koelemaij advocaten te Assen en zou zijn gebaseerd op een
vaststellingsovereenkomst w aarover discussie is gerezen. Ook in dat dossier
zou echter geruime tijd geen sprake zijn gew eest van vervolgstappen en de
curator beschikt vooralsnog over onvoldoende informatie om deze vordering
zelf verder op te pakken.
In het 1e verslag is gemeld dat gefailleerde houder is van alle aandelen van
BMA Holding BV, Participatiemaatschappij Hardenberg BV en Pro Bizz Advies BV.
Die laatste naam is onjuist: dit gaat om Adviesbureau M&R Bouw man BV,
voorheen genaamd VastgoedActief BV.
Participatiemaatschappij Hardenberg is failliet sinds 10 april 2018. De curator
gaat er van uit dat de andere dochtervennootschappen geen w aarde hebben.
Mogelijk dat de aandelen van die vennootschappen kunnen w orden verkocht.
De curator onderzoekt dit.
W at de vorderingen Op Eclipse Intermediair BVBA/Landman (België) en De
Zw anenhof BV betreft, heeft de curator inmiddels diverse stukken ontvangen.
De curator ziet op basis van die stukken geen mogelijkheden de vorderingen
te incasseren. Niet voor niets is terzake die vorderingen in de jaren voor
faillissement geen actie ondernomen.
Ten aanzien van een vordering op Hutten Beheer ad € 10.000 en op D.J.
Hutten van € 650,- heeft zich een koper gemeld en voor verkoop van die
vordering tegen de nominale w aarde is toestemming verleend door de rechtercommissaris. Uitvoering heeft nog niet plaatsgevonden, omdat de koopsom
nog niet is betaald. De curator is hiermee nog bezig.

28-05-2019
4

In de 5e verslagperiode is de koopsom voor de vordering op Hutten Beheer en
D.J. Hutten ad totaal € 10.650,- op de faillissementsrekening bijgeschreven.

29-08-2019
5

De curator onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor verkoop van de
aandelen in de dochtervennootschap M & R Bouw man BV, v/h genaamd
Vastgoedactief BV. De curator gaat er vanuit dat verkoop van de aandelen in
BMA Holding niet mogelijk is. Hierin zou volgens de bestuurder geen actief
zitten, behalve aandelen in dochtervennootschappen zonder w aarde.
In de boedel van A. Bril Bergentheim Holding BV vallen, naast de aandelen van
het al gefailleerde Participatiemaatschappij Hardenberg BV, nog de aandelen
van:
- BMA Holding BV
- Pro Bizz Participatie BV
- Adviesbureau M & R Bouw man BV (v/h Vastgoedactief BV)

25-02-2020
6

De curator heeft besloten om het faillissement aan te vragen van in ieder geval
BMA Holding BV en ProBizz Participatie BV en de aangifte daarvoor zal de
komende verslagperiode w orden ingediend. Deze aandelen hebben geen
w aarde, gezien de informatie die de curator heeft. De curator beschikt echter
nog niet over alle benodigde stukken en informatie.
W at Adviesbureau M & R Bouw man BV betreft sluit de curator niet uit dat
verkoop hiervan mogelijk is. Dit is nog in nader onderzoek.
In deze verslagperiode is op eigen aangifte op 15 juni 2020 het faillissement
uitgesproken van BMA Holding BV en ProBizz Participatie BV. In ook deze
faillissementen is mr S.J. de Vries aangesteld als curator.

24-08-2020
7

Ten aanzien van Adviesbureau M & R Bouw man BV zijn nog geen
ontw ikkelingen te melden.
Er zijn geen ontw ikkelingen te melden ten aanzien van Adviesbureau M & R
Bouw man BV. De curator sluit niet uit dat uiteindelijk ook van deze
vennootschap faillissement zal moeten w orden aangevraagd.

16-02-2021
8

In de afgelopen verslagperiode heeft er diverse malen overleg
plaatsgevonden over de verkoop van de aandelen. Dit heeft echter
uiteindelijk niet geleid tot overeenstemming. De curator is doende informatie
te verzamelen om voor deze vennootschap het faillissement aan te kunnen
vragen, nu uit stukken die de curator heeft blijkt van forse schulden en een
zeer aanzienlijk negatief eigen vermogen.

13-09-2021
9

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

27-06-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft geen leningen van banken geconstateerd. Er is slechts van
lopende rekeningen bij SNS Bank en Credit Suise, die hiervoor bij de overige
activa aan de orde zijn gew eest.
Er is w el sprake van tal van particuliere geldleningen die aan de vennootschap
zouden zijn verstrekt c.q. w aarvoor de vennootschap aansprakelijk zou zijn.
Volgens de kolommenbalans zou dit gaan om circa € 7 miljoen.

5.2 Leasecontracten
Voor zover de curator bekend is geen sprake van lopende leasecontracten.

27-06-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De curator heeft nog geen stukken ontvangen w aaruit blijkt van zekerheden
van derden (en ook niet van goederen die tot zekerheid kunnen zijn
verstrekt...)

27-06-2018
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

27-06-2018
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

27-06-2018
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

27-06-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

27-06-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is een boekhouding bijgehouden.

27-06-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen tot en met 2016 zijn gedeponeerd.

27-06-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

27-06-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan voldaan.

27-06-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Onderzoek naar onbehoorlijk bestuur heeft geen zin: de bestuurder, de heer
A. Bril, is in privé al gefailleerd en biedt geen verhaal voor enige vordering.

27-06-2018
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft nog geen aanw ijzingen voor paulianeus handelen.

27-06-2018
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er is nog geen sprake van boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

27-06-2018
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 55.391,00

27-06-2018
1

€ 60.783,00

27-11-2018
2

€ 63.422,00

25-02-2020
6

Toelichting
De vordering van de fiscus is nog iets gew ijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

27-06-2018
1

Toelichting
Er is geen personeel in dienst, zodat ook geen vordering van het UW V te
verw achten is.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

27-06-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
12

27-06-2018
1

25

27-11-2018
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 11.598.395,00

27-06-2018
1

€ 15.575.515,52

27-11-2018
2

Toelichting
Gelijktijdig met dit verslag w ordt een voorlopige crediteurenlijst ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op basis van de huidige stand van zaken lijkt sprake te zijn van een zuivere
opheffer bij gebrek aan baten.

27-06-2018
1

Op basis van de huidige stand van zaken is nog steeds sprake van een zuivere
opheffer bij gebrek aan baten en de kans dat dit verandert w ordt laag
ingeschat door de curator.

28-05-2019
4

Er zijn geen w ijzigingen in de verw achte w ijze van afw ikkeling.

25-02-2020
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator is doende om nadere informatie te verzamelen over mogelijke
baten.

27-06-2018
1

De curator onderzoekt nog de mogelijkheden om uit de administratie blijkende
vorderingen te incasseren of te gelde te maken.

27-11-2018
2

De curator is nog bezig met de verkoop van een vordering, terw ijl daarnaast
nog de mogelijkheden voor verkoop van de in de boedel vallende
dochtervennootschappen w orden onderzocht.

28-05-2019
4

De verkoop (of liquidatie op andere w ijze) van de niet gefailleerde
dochtervennootschappen moet nog verder w orden onderzocht.

29-08-2019
5

Van tw ee dochtervennootschappen, BMA Holding BV en ProBizz Participaties
BV, zal op korte termijn aangifte van faillietverklaring w orden gedaan.
Van de dochtervennootschappen resteert dan nog Adviesbureau M & R
Bouw man BV, w aarvan de mogelijkheden van verkoop nog in onderzoek zijn.

25-02-2020
6

Inzake de aandelen in Adviesbureau M & R Bouw man BV is verkoop niet
gelukt en de curator w il nu aangifte van faillietverklaring van deze
vennootschap in gang zetten.

13-09-2021
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling valt nog niet te voorspellen, met name door de
samenhang met andere lopende faillissement van gelieerde vennootschappen.

27-06-2018
1

De termijn van afw ikkeling is nog steeds niet te voorspellen, gezien de
samenhang met andere gelieerde vennootschappen.

25-02-2020
6

Vanw ege de samenhang met andere gelieerde vennootschappen kan nog niet
tot afw ikkeling w orden overgegaan.

24-08-2020
7

Er dient nog een beslissing te w orden genomen inzake de afhandeling van de
aandelen in Adviesbureau M & R Bouw man BV die in de boedel vallen. Voor het
overige is het faillissement voor afw ikkeling gereed.

16-02-2021
8

Zie hiervoor.

13-09-2021
9

10.3 Indiening volgend verslag
13-12-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

13-09-2021
9

