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Gegevens onderneming:

KvK-nr.: 29046359,
Gevestigd en kantoorhoudende aan de Viltweg 1P
te (3295 KT) ‘s-Gravendeel.

Faillissementsnummer:

C.10/14/905 F

Datum uitspraak:

21 oktober 2014

Curator:

mr. J.R. Hagendoorn

RC:

mr. W.J. Roos-van Toor
Bresser Groep was actief op het gebied van
funderingsherstel

en

verplaatsingstechnieken

vijzelvoor

en/of

verschillende

objecten (kantoren, monumenten, industriële
objecten, woningen, bruggen, viaducten, etc.).
Bresser Groep leverde de volgende diensten:

Activiteiten onderneming:

-

Funderingsonderzoek

-

Kelderbouw

-

Horizontaal verplaatsen objecten

-

Verticaal verplaatsen objecten

-

Paalverlaging

-

Funderingsconstructie

-

Verhuur en lease van machines en
installaties op het gebied van funderingsen

vijzeltechnieken

(Materieeldienst

Brewo B.V.)
-

Civiel & industrie (Bresser Civiel B.V.)

-

Voorspantechniek (Voorspantechniek CCL
Benelux B.V.)

Naam faillissement:

Bresser BV

Faillissementsnummer:

C.10/14/905 F

Uit de (voorlopige) cijfers blijkt dat de bruto omzet
over het eerste half jaar van 2014 € 1.337.726
bedroeg. Uit het concept financieel jaarrapport van
Omzetgegevens:

gefailleerde over 2013 blijken de volgende bruto
omzetten:
-

2013: € 2.897.799

-

2012: € 3.626.220

Personeel gemiddeld aantal:

25

Saldo einde verslagperiode:

€ 26.081,89

Verslagperiode:

1 januari 2022 t/m 31 maart 2022

Bestede uren in verslag periode:

55,7 uur

Bestede uren totaal:

627,8 uur

NB:
Dit verslag is deels opgesteld aan de hand van de verklaringen van het bestuur en de door het bestuur aan
de curator ter hand gestelde stukken. De curator heeft de juistheid van de gegevens niet volledig kunnen
verifiëren. Aan de inhoud van het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

:

Structuur Bresser Groep

De Bresser Groep is een familiebedrijf, gestart in 1983. De directie van de Bresser Groep werd gevormd
door de heren J.T. Bresser, T.H. Bresser en R.J. Soonieus.
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Bresser B.V. is onderdeel van een groep vennootschappen:

Herbie B.V. (faill. nr.: F.10/14/904), Bresser Civiel B.V. (faill. nr. F.10/14/902), Voorspantechniek CCL
Benelux B.V. (faill. nr. F.10/14/903) en Bresser B.V. (faill. nr. F.10/14/905) zijn op 21 oktober 2014 bij
vonnis van Rechtbank Rotterdam failliet verklaard. Materieeldienst Brewo B.V. (faill. nr. F.10/14/929) is op
28 oktober 2014 bij vonnis van Rechtbank Den Haag failliet verklaard. De andere negen vennootschappen
die deel uit maken van de Bresser Groep zijn niet failliet verklaard.
N.B.: Dit verslag ziet in het vervolg op Bresser B.V., tenzij expliciet verwezen wordt naar de groep van failliete
Bresser-vennootschappen (hierna: ‘Bresser Groep’). Voor de verslaglegging ten aanzien van de andere failliete
vennootschappen in de Bresser Groep wordt verwezen naar de openbare faillissementsverslagen van die
vennootschappen.
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1.2

Winst en verlies

:

Uit de (interne) cijfers blijkt dat gefailleerde over het eerste
half jaar van 2014 een positief resultaat heeft behaald van
€ 23.391.
Uit het concept financieel jaarrapport van gefailleerde over
2013 blijken de volgende resultaten:

1.3

Balanstotaal

:

2013:

€ 534.275 -/-

2012:

€ 206.633

Uit (voorlopige) cijfers blijkt dat het balanstotaal per 30 juni
2014 (na winstbestemming) € 1.948.048 bedraagt.
Uit het concept financieel jaarrapport van gefailleerde over
2013 blijken de volgende balanstotalen:

1.4

Lopende procedures

:

2013:

€ 2.034.768

2012:

€ 2.677.165

Op faillissementsdatum was Bresser B.V. betrokken bij een
procedure in verband met vermeende schade als gevolg van
mogelijk onzorgvuldig uitgevoerd funderingsherstel aan een
naastgelegen woning. Als gevolg van het faillissement is de
procedure jegens gefailleerde van rechtswege geschorst.

1.5

Verzekeringen

:

Bresser

Groep

had

verzekeringen

bij

diverse

verzekeringsmaatschappijen.
-

Bresser B.V. heeft een WGA Hiaatverzekering bij
Nationale Nederlanden. De verzekering is door de
curator opgezegd.

-

Bresser B.V. heeft een verzekering bij Allianz
Nederland voor diverse voertuigen. De verzekering is
door de curator opgezegd.

-

Daarnaast heeft de Bresser Groep diverse technische
verzekeringen

bij

Delta

Lloyd,

zoals

een

materieelverzekering en diverse project gerelateerde
CAR-verzekeringen.

Een

overzicht

verzekeringen,

verzekeringnemers

van

de
en

premiebetalingen is opgevraagd. De verzekeringen zijn
door de curator opgezegd. Diverse schadeclaims waren
reeds

op

faillissements-datum

gemeld

en

in

behandeling bij Delta Lloyd.
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De boedel heeft gecorrespondeerd met Delta Lloyd en
de benadeelden over de afwikkeling van deze schades.
Van Allianz en Delta Lloyd is in totaal € 608,78
ontvangen ter zake premierestitutie/uitkering.
Met Delta Lloyd is overlegd over een praktische wijze
van afwikkeling van de claims.
Met betrekking tot één kwestie heeft de boedel met
Delta Lloyd voorwaardelijke overeenstemming bereikt
over een praktische afwikkeling.
Een door de boedel gedaan voorstel om de overige
kwesties evenzeer praktisch af te wikkelen is niet door
Delta Lloyd geaccepteerd.
De boedel heeft daarop de afzonderlijke gelaedeerden,
sommigen vertegenwoordigd door een advocaat,
voorgesteld de eventuele vorderingen van de boedel
middels een cessie over te nemen. Met de gelaedeerden
is nog geen overeenstemming bereikt. In de komende
verslagperiode wordt gestreefd met de gelaedeerden
overeenstemming te bereiken dan wel worden deze
kwesties als afgewikkeld beschouwd.
Met de verzekeraar noch met gelaedeerden is tot heden
een oplossing bereikt.
Met één van de gelaedeerden is gedetailleerd
gesproken over de mogelijkheden van een dergelijke
cessie. Ook heeft een gesprek plaatsgevonden in het
bijzijn van de rechter-commissaris. Dit heeft tot heden
niet tot overeenstemming geleid. Wel is tussen partijen
nadere informatie uitgewisseld. Gestreefd wordt in
deze kwestie op korte termijn een praktische oplossing
te bereiken.
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Aan deze gelaedeerde zijn namens de boedel eveneens
praktische voorstellen gedaan; één en ander heeft
echter tot heden niet geleid tot overeenstemming. Deze
gelaedeerde meent separaat van diens vordering op
gefailleerde, een rechtstreekse vordering te hebben op
de verzekeraar en is te dien aanzien een procedure
gestart. Van het verloop van deze procedure wordt de
boedel, voor zover relevant, op de hoogte gehouden.
De gelaedeerde heeft zich alsnog bereid verklaard te
spreken over de mogelijkheden van een cessie. Thans
wordt met deze partij onderhandeld.
Met deze gelaedeerde is nog geen overeenstemming
bereikt. Namens de boedel is een voorstel gedaan. Het
daarop ontvangen tegenvoorstel is door de boedel niet
aanvaard. De gelaedeerde heeft de kwestie aan de
rechter-commissaris en vervolgens aan de rechtbank
voorgelegd. In die procedure is nog geen uitspraak
gedaan.
De procedure bij de rechtbank is aangehouden, in
afwachting van schikkingsonderhandelingen tussen de
boedel en gelaedeerde.
In een andere kwestie heeft Nationale Nederlanden
(voorheen Delta Lloyd) een schadevergoeding voldaan
van € 4.500,-, waarvan aan gelaedeerde 25% toekomt.
In de kwestie Van Dael is inmiddels met gelaedeerde
afgerekend.
In de kwestie Van der Burg is een regeling getroffen die
is vastgelegd in een overeenkomst. Deze kan thans
worden afgewikkeld.
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Partijen

hebben

een

contract

opgesteld

en

ondertekend; aan dit contract is door beide partijen
inmiddels uitvoering gegeven.
In de kwestie met gelaedeerde Hegener c.s. is tussen de
boedel, Nationale Nederlanden en Hegener een
schikking bereikt. Deze kwestie is inmiddels afgerond.
Aan de boedel is een bedrag van EUR 4.375
toegekomen.
1.6

Huur

:

Gefailleerde maakte gebruik van een kantoor-, bedrijfs-, en
opslagruimte en een buitenterrein aan de Viltweg 1P, 1G en
1H, die gehuurd worden door moedermaatschappij Herbie
B.V. De huurovereenkomsten zijn door de curator opgezegd
tegen de eerst mogelijke datum, met inachtneming van drie
maanden ex artikel 39 Fw. De verhuurder heeft met
medewerking van de curator een nieuwe huurovereenkomst
gesloten met de doorstarter (zie hierna), ingaande per 1
januari 2015.
Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte aan de Griendweg 61
te ’s-Gravendeel. Deze bedrijfsruimte werd met instemming
van de hoofdverhuurder door gefailleerde onderverhuurd
aan een derde.
De

derde

betaalde

de

huur

rechtstreeks

aan

de

hoofdverhuurder. Beide huurovereenkomsten zijn met
onmiddellijke ingang beëindigd met wederzijds goedvinden.
De hoofdverhuurder en onderhuurder hebben met elkaar
een

rechtstreekse

huurovereenkomst

gesloten.

Voorts was gefailleerde mogelijk betrokken bij een (of
meerdere) huuroverkomst(en) met Ancorel B.V. De boedel
heeft deze opgezegd per de eerst mogelijke datum, met
inachtneming van artikel 39 Fw.
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1.7

Oorzaak faillissement

:

Volgens het bestuur is door de economische crisis de omzet
de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald. Opdrachten bleven
uit

of

werden

vertraagd,

doordat

(potentiële)

opdrachtgevers onvoldoende middelen hadden voor het
financieren van de projecten.
In een poging de omzet te laten toenemen is de focus verlegd
naar het vijzelen en verplaatsen van bruggen en viaducten.
De groei van de omzet is onvoldoende gebleken om de
doorlopende kosten te voldoen.
In 2013 heeft gefailleerde een groot verlies geleden,
veroorzaakt door een geschil over de afronding van een
project in Azerbeidzjan. Gefailleerde had diverse roerende
zaken in Azerbeidzjan staan, die door de lokale overheid
worden

vastgehouden.

Deze

zaken

worden

door

Materieeldienst Brewo B.V. geleased van ABN AMRO Lease.
Voorts stond met betrekking tot dit project een bedrag van
ca. € 595.000 open aan onbetaald gelaten facturen.
Gefailleerde is hierdoor volgens het bestuur verder in de
financiële problemen gekomen.
Eén van de crediteuren heeft kort voor faillissement beslag
gelegd op de bankrekeningen van gefailleerde en onder een
debiteur. Dit leidde tot niet oplosbare liquiditeitsproblemen.
De Bresser Groep had een groepsfinanciering en vormde
(m.u.v. Bresser Civiel B.V.) een fiscale eenheid voor de
omzetbelasting. Het bestuur zag zich genoodzaakt zelf
faillissement van de Bresser Groep aan te vragen.
Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is
voltooid. De bevindingen bevestigen de verklaringen van het
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bestuur. Geen aanwijzingen bestaan dat onbehoorlijke
taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement
is.
2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faill.

:

22 personen

2.2

Aantal in jaar voor faill.

:

30 personen in 2012

2.3

Datum ontslagaanzegging

:

22 oktober 2014

Werkzaamheden

:

geen

3.

Activa

ONROERENDE ZAKEN
3.1

Beschrijving

:

geen

3.2

Verkoopopbrengst

:

N.v.t.

3.3

Hoogte hypotheek

:

N.v.t.

3.4

Boedelbijdrage

:

N.v.t.

Werkzaamheden

:

geen

:

Bresser Groep beschikte over bedrijfsmiddelen bestaande

BEDRIJFSMIDDELEN
3.5

Beschrijving

uit diverse machines en installaties, bouwketen, containers,
bussen

en

andere

veiligheidsmaterieel

vervoermiddelen,
en

werkkleding.

gereedschap,

Bresser

Groep

beschikte voorts over een kantoorinventaris voor ca. vijftien
administratieve werkplekken en een spreekkamer.
3.6

Verkoopopbrengst

:

Zie onder ‘DOORSTART’ (6.5).

3.7

Boedelbijdrage

:

N.v.t., de opbrengst komt in beginsel aan de fiscus toe, zie
3.8.

3.8

Bodemvoorrecht fiscus

:

De curator heeft bij de verkoop van de bedrijfsmiddelen die
eigendom waren van gefailleerde ex artikel 57 lid 3 Fw de
belangen van de fiscus behartigd.
De fiscus had bodembeslag gelegd op roerende zaken van
derden die zich bevinden aan de Viltweg 1P, 1G en 1H te ’sGravendeel. Diverse derden hebben zich bij de curator
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gemeld met het verzoek hun zaken te retourneren. In
overleg met de fiscus is een aantal zaken vrijgegeven.
Voor andere zaken geldt dat de derden formeel verzet
dienden in te stellen tegen verhaal van de fiscus op de
bodemzaken. Deze kwesties zijn inmiddels afgewikkeld.
Werkzaamheden

:

geen

:

Voorraad

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK
3.9

Beschrijving

Bresser Groep beschikte over een (beperkte) voorraad, o.a.
vijzels, slangen, pompen, tieners etc. Een deel van de
voorraad was eigendom van derden. Voor zover de
eigendommen van derden niet onder het bodembeslag van
de fiscus vielen, zijn deze derden in de gelegenheid gesteld
hun eigendommen af te halen.
Onderhanden werk
Het onderhanden werk van Bresser Groep bestond uit ca. 20
lopende projecten voor het verplaatsen van objecten, het
vijzelen van objecten (teneinde fundering te vervangen,
heipalen te slaan, et cetera) of kleinere funderingsobjecten,
en een reeds stilgelegd project in Azerbeidjan.
3.10

Verkoopopbrengst

:

Zie onder ‘DOORSTART’ (6.5).

3.11

Boedelbijdrage

:

N.v.t.

Werkzaamheden

:

geen

:

Goodwill

ANDERE ACTIVA
3.12

Beschrijving

De goodwill van Bresser Groep bestond uit:
-

het recht om de onderneming van Bresser Groep voort te
zetten;

-

het

personeelsbestand

en

het

recht

arbeids-

overeenkomsten met de werknemers aan te gaan;
-

het klantenbestand en de projectdossiers;

-

handelsnamen en logo;
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3.13

-

website, domeinnaam en e-mailadressen;

-

telefoon-en faxnummers.

Verkoopopbrengst

:

Zie onder ‘DOORSTART’ (6.5).

Werkzaamheden

:

geen

:

Het openstaande debiteurensaldo per faillissementsdatum

4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

bedroeg € 768.371,81. Kanttekening bij dit bedrag is dat een
bedrag van € 595.000 (0%-BTW-tarief) ziet op een project
in Azerbeidzjan en volgens de directie moet worden
beschouwd als moeilijk incasseerbaar.
Diverse debiteuren hebben de verschuldigdheid van
facturen betwist, omdat werkzaamheden niet, niet volledig
of niet naar behoren zouden zijn verricht. De verweren zijn
in overleg met de pandhouder per geval beoordeeld.
De boedel heeft alle met de bank overeengekomen incassoafspraken verricht; dit deeldossier wordt als afgewikkeld
beschouwd.
4.2

Opbrengst

:

€ 43.871,46 per 15 april 2015. Het geïncasseerde bedrag is
bijgeschreven op bankrekeningen bij Van Lanschot Bank ten
name van gefailleerde.

4.3

Boedelbijdrage

:

10% van het geïncasseerde bedrag, met een minimum van €
5.000,- (deze afspraak heeft tevens betrekking op de
debiteuren van Voorspantechniek CCL Benelux B.V.).
De boedelbijdrage van € 5.308,45 incl. BTW is ontvangen.

Werkzaamheden
5.

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

:

geen

:

Van Lanschot Bank heeft een vordering op gefailleerde(n)
ingediend ter grootte € 414.597,09;
Rabobank heeft geen vordering ingediend; een positief saldo
op de G-rekening is door de bank afgedragen aan de fiscus.
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5.2

Leasecontracten

:

Gefailleerde heeft leaseovereenkomsten gesloten met
Rijnmond Lease B.V. voor zeven voertuigen en met
Mercedes-Benz Financial Services Nederland B.V. voor vier
voertuigen.

De

voertuigen

zijn

ingeleverd

bij

de

een

pandrecht

op

de

leasemaatschappij.
5.3

Beschrijving zekerheden

:

Van

Lanschot

Bank

heeft

debiteurenvorderingen en inventaris van Bresser Groep. Zij
heeft geen pandrecht op de voorraden. Voor het pandrecht
op de inventaris geldt dat de curator ex artikel 57 lid 3 Fw de
rechten van de fiscus heeft uitgeoefend.
5.4

Separatistenpositie

:

Van Lanschot Bank is separatist vanwege haar pandrecht op
de debiteurenvorderingen en inventaris. Van Lanschot Bank
heeft ingestemd met verkoop vrij van pandrecht van de
inventaris.

5.5

Boedelbijdragen

:

Voor de incasso door de boedel van de aan Van Lanschot
Bank

verpande

debiteuren

is

een

boedelbijdrage

overeengekomen van 10% van het geïncasseerde bedrag,
met een minimum van € 5.000,- (zie 4.3.). Deze incasso is
inmiddels afgewikkeld;
5.6

Eigendomsvoorbehoud

:

Tien crediteuren hebben aanspraak gemaakt op de
voorbehouden eigendom van aan gefailleerde geleverde
zaken. De zaken vallen deels onder het bodembeslag van de
fiscus. In overleg met de fiscus is per geval beoordeeld of tot
afgifte van de zaken kan worden overgegaan. Alle
aanspraken zijn in overleg met de betreffende crediteur en
de koper afgewikkeld.

5.7

Reclamerechten

:

Eén

crediteur

heeft

(naast

een

aanspraak

op

eigendomsvoorbehoud) aanspraak gemaakt op een recht
van reclame ten aanzien van aan gefailleerde geleverde
zaken. Volgens de directie waren de geleverde zaken ten
tijde van faillietverklaring echter reeds verbruikt. Deze
kwestie wordt als afgedaan beschouwd.
5.8

Retentierechten

:

Geen crediteur heeft aanspraak gemaakt op een recht van
retentie ten aanzien van zaken van gefailleerde.

Werkzaamheden

:

geen

12

Naam faillissement:

Bresser BV

Faillissementsnummer:

C.10/14/905 F

6.

Doorstart / voortzetten

VOORTZETTEN
6.1

Exploitatie / zekerheden

:

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement was
sprake van ca. 20 lopende projecten voor het verplaatsen
van objecten, het vijzelen van objecten (teneinde fundering
te vervangen, heipalen te slaan, et cetera) of kleinere
funderingsobjecten, en één reeds stilgelegd project in
Azerbeidjan. Vanwege risico’s op met name het vlak van
verzekerbaarheid, beheersbaarheid van het project en de
inzet

van

het

personeel

en

eventuele

garantie-

verplichtingen zag de boedel geen mogelijkheid alle
projecten binnen de boedel voort te zetten.
Voor drie projecten gold dat de uitvoering in een cruciaal
stadium verkeerde en dat het stilleggen van het project
zodanige schadelijke gevolgen zou hebben, dat dit geen optie
was. Om de contractwaarde van deze projecten niet te
verliezen, zijn voor de uitvoering van deze projecten
afspraken gemaakt met de opdrachtgevers en met Techniek
& Methode B.V., een niet-failliete vennootschap die ook
onderdeel is van Bresser Groep. De afspraken hielden kort
gezegd in (i) dat Techniek & Methode B.V. juridisch
verantwoordelijk was voor de uitvoering van dat deel van de
projecten, (ii) dat Techniek & Methode B.V. hiervoor
personeel van gefailleerde kon inzetten en (iii) dat de
opbrengst na aftrek van de door Techniek & Methode B.V.
gemaakte kosten toekwam aan de boedel.
6.2

Financiële verslaglegging

:

De waarde van de drie projecten die door Techniek &
Methode B.V. zijn voortgezet bedraagt € 27.555,70 (incl.
BTW); aan de boedel is een boedelbijdrage van € 25.484,46
(incl. BTW) voldaan.

Werkzaamheden

:

geen
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DOORSTART
6.3

Beschrijving

:

De curator heeft de mogelijkheden van een doorstart
onderzocht en hiervoor kort na faillietverklaring een
informatiememorandum

verspreid,

met

daarin

een

omschrijving van de activiteiten en bedrijfsmiddelen van de
Bresser-groep,

alsmede

een

beschrijving

van

het

verkoopproces. Aan enkele partijen is na ondertekening van
een geheimhoudingsovereenkomst aanvullende informatie
verstrekt. Een aantal partijen heeft de gelegenheid genomen
de bedrijfsmiddelen en voorraad op locatie te beoordelen.
Een aantal partijen heeft inhoudelijke aanvullende vragen
gesteld aan de curator en zijn medewerkers, alsmede aan het
management van gefailleerde.
De curator heeft de ontvangen biedingen beoordeeld en met
de hoogste bieder een koopovereenkomst gesloten.
Op 4 november 2014 is overeenstemming bereikt over een
doorstart van de onderneming door Bresser Groep B.V., een
vennootschap van de familie Bresser. De koopprijs bedraagt
€ 169.824 en is als volgt verdeeld:
-

Inventaris, bedrijfsmiddelen, voertuigen en voorraden:
€ 120.000

-

Goodwill en onderhanden werk: € 49.824 (€ 20.000
direct te betalen en € 29.824 binnen 6 maanden).

Daarnaast heeft koper binnen zes weken de door
gefailleerde gehuurde kantoor/bedrijfs/opslagruimte en
het buitenterrein aan de Viltweg 1P, 1G en 1H te ’sGravendeel ontruimd en heeft zij in verband met deze zes
weken een vergoeding betaald van € 11.250, gelijk aan ca.
50% van de door de boedel verschuldigde huurpenningen.
Bresser Groep B.V. heeft € 13.612,50 (incl. BTW) vergoed
aan de boedel vanwege het voortgezette gebruik van de
kantoor-/bedrijfs-/opslagruimte en het buitenterrein aan
de Viltweg.
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Deze opbrengst komt toe aan de boedel in het faillissement
Herbie B.V., die huurder was van de betreffende ruimte.
Voorts komt de opbrengst voor de werkzaamheden in drie
projecten die gedurende het faillissement zijn voortgezet ten
gunste van de boedel. De definitief vastgestelde en
overeengekomen boedelbijdrage bedraagt € 25.484,46.
Techniek en Methode B.V. heeft dit bedrag voldaan (zie 6.2).
Deze opbrengst komt toe aan de boedel inzake het
faillissement Bresser B.V.
Ten slotte heeft de koper tenminste negen personeelsleden
van gefailleerde een dienstverband aangeboden.
6.4

Verantwoording

:

Zie 6.3.

6.5

Opbrengst

:

€ 179.096,96 (daarenboven dient nog € 29.824 te worden
geïncasseerd). Een deel van de opbrengst is toegerekend aan
de failliete boedel van (één van) de andere failliete Bresservennootschappen.
De opbrengst voor de inventaris, bedrijfsmiddelen en
voertuigen ad. € 120.000 komt toe aan de boedel inzake het
faillissement Materieeldienst Brewo B.V.
De opbrengst van de goodwill en het onderhanden werk is
verdeeld over de verschillende faillissementen naar rato van
de omzet over het eerste half jaar 2014 en de omvang van de
debiteurenportefeuille. Ter zake de opbrengst voor de
goodwill en het onderhanden werk komt aan de boedel in
het faillissement Bresser B.V. € 16.200 toe.
Daarenboven was nog zicht op betaling van € 24.157,44
binnen 6 maanden, welke betaling inmiddels is ontvangen.

6.6

Boedelbijdrage

:

N.v.t.

Werkzaamheden

:

geen
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7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

:

De digitale boekhouding is in opdracht van de curator door
een specialist veiliggesteld. Voorts heeft het bestuur de door
de curator opgevraagde stukken verstrekt. De papieren
administratie wordt vooralsnog bewaard door het bestuur.
Onderzocht is of de boekhouding voldoet aan de daaraan
door de wet gestelde eisen. Het onderzoek is afgerond, geen
onregelmatigheden zijn geconstateerd.

7.2

Depot jaarrekeningen

:

De jaarrekening 2013 was op datum faillissement nog niet
gedeponeerd, echter de deponeringstermijn daarvoor was
nog niet verstreken. De jaarrekeningen over voorgaande
jaren zijn gedeponeerd op:
-

jaarrekening 2012 op 28 maart 2013; tijdig;

-

jaarrekening 2011 op 28 januari 2013; tijdig;

-

jaarrekening 2010 op 20 maart 2012; niet tijdig.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant

:

N.v.t.

7.4

Stortingsverpl. aandelen

:

Bresser B.V. is opgericht op 4 februari 1997, zodat een
eventuele vordering uit hoofde van de volstortingsverplichting reeds is verjaard.

7.5

Onbehoorlijk bestuur

:

Geen aanwijzingen bestaan dat onbehoorlijke taakvervulling
een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest (zie
7.1).

7.6

Paulianeus handelen

:

Het onderzoek is afgerond, geen aanwijzingen voor
paulianeus handelen zijn geconstateerd (zie 7.1).

Werkzaamheden

:

geen

GARANTSTELLINGREGELING
7.7

Garantstelling

:

Nee

7.8

Bedrag

:

N.v.t.

7.9

Verstrekt d.d.

:

N.v.t.

Werkzaamheden

:

N.v.t.
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8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

:

De gebruikelijke boedelvorderingen, zoals salaris curator, en
een huurvordering ter grootte van € 5.562,13.
Het UWV heeft de volgende boedelvorderingen:

8.2

Pref. vord. van de fiscus

:

Loonvordering

€ 85.555,70

Premie wg-deel SV

€ 14.028,48

Pensioenpremie

€ 12.653,94

Gefailleerde vormde met Materieeldienst Brewo B.V.,
Voorspantechniek CCL Benelux B.V. en Herbie B.V. een
fiscale eenheid voor de omzetbelasting.
De fiscus heeft de onderstaande vorderingen ingediend:
Aanspr. art. 43 IW (2013)

€ 279.461,00 *zie hieronder

LB

€ 545.431,12

Gefailleerde beschikte over een G-rekening bij Rabobank
waarop per faillissementsdatum € 24.697,88 stond. Het
saldo van de G-rekening is betaald aan de Belastingdienst en
de Belastingdienst heeft de vordering LB met dit bedrag
verminderd.
Het faillissement van Voorspantechniek CCL Benelux BV is
inmiddels afgewikkeld. Uit dat faillissement kon een
uitdeling worden gedaan aan de Belastingdienst van €
969,89. Dit bedrag is in mindering gebracht op de destijds
ingediende vordering, zodat thans resteert een openstaand
bedrag voor de fiscale eenheid van € 278.491,11.
Inmiddels is ook het faillissement van Materieeldienst
Brewo BV aan de Rechtbank voorgedragen voor afwikkeling
ex art. 137a Fw. Naar verwachting volgt uit dat faillissement
ook een uitdeling op de vordering van de fiscale eenheid; de
thans genoteerde vordering in het onderhavige faillissement
zal derhalve t.z.t. worden verminderd met het bedrag van de
uitdeling.
Uit het faillissement van Materieeldienst Brewo BV, dat op
24 februari 2018 is geëindigd, vond een uitdeling plaats aan
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de fiscus van € 80.864,97. Dit bedrag is eveneens in
mindering gebracht op de destijds ingediende vordering,
zodat thans resteert een openstaand bedrag voor de fiscale
eenheid van € 197.626,15.
8.3

8.4

Pref. vord. van het UWV

Andere pref. crediteuren

:

:

Het UWV heeft de volgende preferente vorderingen:
Loonvordering

€ 89.720,30

Premievordering

€ 12.464,20

Eén werknemer heeft een vordering van € 1.129,40
ingediend die voorlopig als preferente vordering staat
genoteerd.

8.5

Aantal concurrente crediteuren :

110

8.6

Bedrag concurrente crediteuren :

€ 2.703.017,04
Een vordering van € 557.510,- wordt voorlopig betwist.
Voorts is er sprake van op alle vorderingen achtergestelde
vorderingen van in totaal € 44.000,-.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling :

Naar verwachting zal het faillissement eindigen door
opheffing wegens gebrek aan baten ex. art. 16 Fw.

Werkzaamheden

:

Correspondentie crediteuren en verwerken ingediende
vorderingen.

9.

Procedures

9.1

Naam wederpartij

:

Een gelaedeerde is in 2020 een procedure gestart tegen de
boedel ter verkrijging van informatie uit de administratie
over de periode voorafgaand aan het faillissement.

9.2

Aard procedure

:

verkrijging informatie

9.3

Stand procedure

:

Een mondelinge behandeling staat gepland voor 17
december 2020.
Op 17 december 2020 vond een mondelinge behandeling
plaats.
In de hierboven genoemde procedure heeft de rechtbank op
21 april 2021 vonnis gewezen. De vordering van eiser is
afgewezen.
Mogelijk zal in deze kwestie hoger beroep worden ingesteld;
zie volgend verslag.
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Inmiddels is door eiser hoger beroep ingesteld tegen het
afwijzende vonnis van de rechtbank van 21 april 2021. Een
mondelinge behandeling bij het Gerechtshof Den Haag staat
gepland op 8 november 2021.
In het door eiser ingestelde hoger beroep is door appellant
op 21 december 2021 een memorie van grieven ingediend.
De zaak staat thans op de rol van 8 februari 2022 voor
memorie van antwoord.
In het door Van der Burg ingestelde hoger beroep is door
geïntimeerde op 8 maart 2022 een memorie van antwoord
ingediend waarna de zaak werd verwezen voor beraad
partijen. De zaak staat thans op de rol van 3 mei 2022 voor
fourneren door geïntimeerde; verzocht is om het houden van
een mondelinge behandeling.
Werkzaamheden

:

processuele

handelingen,

voorbereiding

mondelinge

behandeling.
10.

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faill.

:

Nog niet bekend

10.2

Plan van aanpak

:

Voordracht van de afwikkeling van het onderhavige
faillissement is aangehouden in afwachting van de afloop van
de onder punt 9 genoemde procedure.

10.3

Indiening volgend verslag

:

n.v.t.

Werkzaamheden

:

Verslaglegging

Rotterdam, 3 mei 2022

J.R. Hagendoorn
curator
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