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Algemene gegevens
Naam onderneming
Focus Milieu B.V.

16-01-2020
1

Gegevens onderneming
FOCUS Milieu B.V.
Essebaan 17 A Kamer 233
2908 LJ CAPELLE AAN DEN IJSSEL

16-01-2020
1

w w w .focus.milieu.nl
KvK 65431588

Activiteiten onderneming
Focus Milieu w as actief in de asbestsanering. De omschrijving in de KvK w as als
volgt: Het schoonmaken van gebouw en, het saneren en verw ijderen van
asbest, asbesthoudende materialen.

Financiële gegevens

16-01-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 670.356,00

€ -11.403,00

€ 279.619,97

2017

€ 1.151.707,00

€ 82,00

€ 110.825,77

2019

€ 211.623,00

€ 24.942,00

€ 375.986,82

2016

€ 568.219,00

€ -84.673,00

€ 163.480,89

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft nog geen beschikking gekregen over de administratie van
Focus Milieu. Volgens de bestuurders van Focus Milieu is deze w el aanw ezig.
De curator verw acht daarom dat hij deze alsnog op korte termijn ter
beschikking zal krijgen.

16-01-2020
1

De administratie is aangeleverd. De curator heeft deze inmiddels onderzocht
en zal daarover vragen stellen aan het bestuur.

16-04-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er geen personeelsleden in dienst. De
bestuurders w aren zelf op basis van een managementovereenkomst voor de
vennootschap w erkzaam.

16-01-2020
1

Boedelsaldo
€ 250,00

16-01-2020
1

Toelichting
Tot op heden is EUR 250 voor de boedel gerealiseerd in verband met de
omzetting van het processchema asbestverw ijdering van Focus Milieu op naam
van een derde partij. Onder voorw aarden volgt nog een nabetaling.
Er zijn geen banksaldi aangetroffen.
€ 4.305,70

16-07-2020
3

Toelichting
Er is een openstaande debiteur geïnd. Voorts zijn enkele resterende
gereedschappen verkocht.
€ 6.937,45

Verslagperiode

15-10-2020
4

Verslagperiode
van
17-12-2019

16-01-2020
1

t/m
16-2-2020
van
16-4-2020

16-07-2020
3

t/m
16-7-2020
van
17-7-2020

15-10-2020
4

t/m
14-10-2020
van
15-10-2020

14-01-2021
5

t/m
14-1-2021
van
15-1-2021

15-04-2021
6

t/m
14-4-2021
van
15-4-2021

30-04-2021
7

t/m
26-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

11 uur 12 min

2

40 uur 42 min

3

11 uur 42 min

4

10 uur 36 min

5

2 uur 36 min

6

3 uur 48 min

7

9 uur 0 min

totaal

89 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De meeste tijd gedurende de verslagperiode is besteed aan een inventarisatie
van het faillissement. Daarnaast is onder meer tijd besteed aan de afw ikkeling
van een verzekeringskw estie verband houdende met een bedrijfsongeval
w aarbij een opdrachtnemer van Focus Milieu w as betrokken. Ten slotte is tijd
besteed aan het bereiken van overeenstemming met een partij over de
voorw aarden w aaronder omzetting van het processchema asbestverw ijdering
zou plaatsvinden.

16-01-2020
1

Gedurende de verslagperiode is de meeste tijd besteed aan het onderzoeken
van de administratie, alsmede het innen van debiteuren.

16-04-2020
2

Gedurende de verslagperiode is de meeste tijd besteed aan het
rechtmatigheidsonderzoek.

16-07-2020
3

Gedurende de verslagperiode is de meeste tijd besteed aan het
rechtmatigheidsonderzoek.

15-10-2020
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Ten tijde van het faillissement w as er sprake van een tw eehoofdig bestuur dat
w erd gevormd door de heer I. van Bennekom en de heer F. Mastenbroek. Zij
zijn , ieder via een tussenholding, bestuurder. De curator heeft begrepen dat
de heer Van Bennekom zich richtte op de administratieve taken, terw ijl de heer
Mastenbroek voornamelijk leiding gaf aan de saneringsprojecten van Focus
Milieu

16-01-2020
1

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met aanhangig zijnde procedures w aarbij Focus
Milieu partij is.

16-01-2020
1

1.3 Verzekeringen
De curator is niet bekend met ten tijde van het faillissement lopende
verzekeringsovereenkomsten.

16-01-2020
1

Een assurantietussenpersoon heeft contact opgenomen met de curator
w aarbij de curator is medegedeeld dat er een W egas verzekering liep. Deze
verzekering is w egens het niet voldoen van de premie beëindigd.

16-04-2020
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Er w erd een kleine kantoorruimte gehuurd voor een bedrag van EUR 125 per
maand. De bestuurders hebben de curator medegedeeld dat de verhuurder een bekende van de bestuurders - geen aanspraak op huursommen zal maken
na het faillissement.

16-01-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens mededeling van de bestuurders is het faillissement veroorzaakt door
een combinatie van factoren. Directe aanleiding is de huidige slechtere periode
in de bouw , w aardoor er in (de tw eede helft van) 2019 minder opdrachten
w aren. Deze mindere periode kon niet w orden opgevangen met een buffer,
omdat de voorafgaande jaren verliesgevend w aren gew eest. Dit verlies zou
zijn veroorzaakt door enkele (grote) tegenvallers in voor vaste bedragen
aangenomen projecten. W egens het gebrek aan liquiditeit w as Focus Milieu
niet langer in staat haar opeisbare schulden te voldoen.

16-01-2020
1

De curator heeft geen andere oorzaak van het faillissement kunnen
vaststellen.

30-04-2021
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er geen personeelsleden in dienst.
Personeel dat benodigd w as voor projecten w erd op tijdelijke ZZP-basis
ingehuurd of betrokken via een uitzend/detacheringsbureau.

16-01-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

16-01-2020
1

Toelichting
De curator heeft begrepen dat eerder tw ee personeelsleden in dienst w aren.
Deze personeelsleden zijn in 2018 uit eigener bew eging uit dienst getreden.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
N.v.t.

16-01-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Voor zover bekend heeft Focus Milieu geen onroerende zaken in eigendom.

16-01-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t. (zie hiervoor)

16-01-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Gereedschap

€ 125,00

totaal

€ 125,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator is ervan op de hoogte dat er nog een beperkt aantal
inventariszaken aanw ezig is. De w aarde daarvan is tot op heden niet bekend.
De curator zal deze gedurende de volgende verslagperiode proberen te gelde
te maken.

16-01-2020
1

De curator heeft inmiddels een beeld van de w aarde van de inventariszaken.
De partij die daarvoor in eerste instantie interesse toonde heeft laten w eten
geen interesse meer te hebben. De curator zal de komende verslagperiode
proberen de zaken alsnog te verkopen aan een andere partij.

16-04-2020
2

De curator heeft gereedschap dat nog in de opslag stond bij een van de
bestuurders verkocht voor een bedrag van EUR 125,-.

16-07-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Gedurende de verslagperiode heeft de fiscus (nog) geen vordering ingediend.
Op dit moment is het bodemvoorrecht van de fiscus derhalve (nog) niet aan de
orde.

16-01-2020
1

Het bodemvoorrecht van de fiscus is niet van toepassing.

16-07-2020
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
N.v.t. (zie hiervoor).

16-01-2020
1

Verkoop gereedschappen.

16-07-2020
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De bedrijfsactiviteiten lagen ten tijde van het faillissement al even stil. Er
is/w as derhalve geen onderhanden w erk.

16-01-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t. (zie hiervoor).

16-01-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

processchema asbestverw ijdering

€ 250,00

totaal

€ 250,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Focus Milieu beschikt over een processchema asbestverw ijdering. Dit is een
vereiste om als asbestsaneerder actief te mogen zijn. Een derde partij heeft
verzocht om omzetting van dit certificaat op haar naam. De curator heeft
daarover afspraken gemaakt. Onder voorw aarden volgt nog een nabetaling
voor de verkoop van het processchema asbestverw ijdering.

16-01-2020
1

Het is onw aarschijnlijk dat een nabetaling zal w orden ontvangen.

16-04-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t.

16-01-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Uitgevoerde
schoonmaak/saneringsw erkzaamheden

€ 5.000,00

€ 3.904,12

€ 0,00

totaal

€ 5.000,00

€ 3.904,12

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De bestuurders hebben de curator geïnformeerd dat er een partij is die nog
(gedeeltelijk) gefactureerd dient te w orden voor door Focus Milieu verrichte
w erkzaamheden. De curator zal zich daarover in de komende verslagperiode
nader laten informeren en zal vervolgens de factuur proberen te innen.

16-01-2020
1

De curator is doende de factuur te innen. De debiteur betw ist dat hij het
volledige factuurbedrag verschuldigd is. De curator heeft de debiteur verzocht
daarover nadere informatie te verschaffen, zodat hij in staat is dit te
beoordelen.

16-04-2020
2

De debiteur heeft nadere gegevens aangeleverd, w aarna de curator akkoord
is gegaan met een betaling aan de boedel van een bedrag van EUR 3.904,12.

16-07-2020
3

Er is een nagekomen betaling van een debiteur ontvangen van EUR 2.631,75.

15-10-2020
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
N.v.t. (zie hiervoor).

16-01-2020
1

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

16-01-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Focus Milieu had geen bankfinanciering.

5.2 Leasecontracten
Voor zover thans bekend w aren er ten tijde van het faillissement geen lopende
financial en/of operational leaseovereenkomsten. De bedrijfsw agens die
w erden geleased (operational lease) zijn reeds voor de datum van het
faillissement teruggegeven aan de leasemaatschappijen.

16-01-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend zijn er geen zekerheden verstrekt.

16-01-2020
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t. (zie hiervoor).

16-01-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn geen crediteuren die een beroep op eigendomsvoorbehoud hebben
gedaan.

16-01-2020
1

Een leverancier heeft aanspraak gemaakt op een eigendomsvoorbehoud. De
goederen die het betrof w aren voornamelijk verbruiksartikelen. Deze zijn niet
aangetroffen in de boedel.

16-04-2020
2

5.6 Retentierechten
Er zijn geen crediteuren die een beroep op een retentierecht hebben gedaan.

16-01-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er zijn geen crediteuren die een beroep op het reclamerecht hebben gedaan.

16-01-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

16-01-2020
1

Toelichting
N.v.t. (zie hiervoor)

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
N.v.t. (zie hiervoor)

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

16-01-2020
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

16-01-2020
1

De ondernemingsactiviteiten van Focus Milieu lagen reeds voor het
faillissement stil.

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

16-01-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

16-01-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

16-01-2020
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

16-01-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

16-01-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

16-01-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

16-01-2020
1

De curator heeft nog geen beschikking gekregen over de administratie van
Focus Milieu. Volgens de bestuurders van Focus Milieu is deze w el aanw ezig.
De curator verw acht daarom dat hij deze alsnog op korte termijn ter
beschikking zal krijgen. De curator zal daarna in staat zijn een oordeel te
vellen of voldaan is aan de boekhoudplicht.

16-01-2020
1

De adminstratie is aangeleverd en onderzocht. De curator zal zijn bevindingen
daarover delen met de bestuurders en daarover vragen stellen.

16-04-2020
2

De aangeleverde administratie w as niet compleet. De curator heeft zijn
bevindingen naar aanleiding van het onderzoek naar de administratie
schriftelijk medegedeeld aan de bestuurders en daarover vragen gesteld. Het
bestuur heeft hierop inmiddels gereageerd. De curator zal de komende
verslagperiode hierover nadere vragen stellen om helderheid te krijgen.

16-07-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen voor de jaren 2017 en 2018 zijn (nog) niet gedeponeerd.

16-01-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van de onderneming is geen goedkeuringsverklaring
benodigd.

16-01-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

16-01-2020
1

Gelet op de omvang van het geplaatst kapitaal (EUR 100) acht de curator een
onderzoek hiernaar niet opportuun.

16-04-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator zal de bevindingen naar aanleiding van het onderzoek naar de
administratie in de komende verslagperiode met het bestuur delen.

Toelichting
De curator heeft zijn bevindingen naar aanleiding van het onderzoek naar de
administratie schriftelijk medegedeeld aan de bestuurders en daarover vragen
gesteld. Het bestuur heeft hierop inmiddels gereageerd. De curator zal de
komende verslagperiode hierover nadere vragen stellen om helderheid te
krijgen.

Toelichting
De curator heeft nadere vragen gesteld en is nog in afw achting van een
antw oord daarop.

Toelichting
De bestuurders hebben aangegeven om de vragen van de curator in detail te
kunnen beantw oorden gegevens nodig te hebben die in de cloud staan
w aartoe zij thans geen toegang meer toe hebben. De curator heeft daarom
contact gelegd met de cloud opslagdienst om toegang te verzoeken, maar het
contact met deze partij verloopt moeizaam, w aardoor deze gegevens op dit
moment nog niet voorhanden zijn.

Toelichting
Het is geslaagd de benodigde informatie uit de cloud te krijgen. De
bestuurders hebben daarop de vragen van de curator beantw oord, maar
onvolledig. De curator heeft daarom nadere vragen gesteld. Deze zijn
beantw oord, maar niet volledig. De curator heeft de bestuurders inmiddels
uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek zal op korte termijn plaatsvinden.
Nee
Toelichting
Het gesprek heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding van dat gesprek heeft de
curator geconcludeerd dat geen sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

16-01-2020
1

16-04-2020
2

16-07-2020
3

15-10-2020
4

14-01-2021
5

15-04-2021
6

30-04-2021
7

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

16-01-2020
1

Toelichting
De curator onderzoekt of er paulianeus is gehandeld.
In onderzoek

16-07-2020
3

Nee

30-04-2021
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator onderzoekt nog of er rondom het faillissement onrechtmatig is
gehandeld.

16-01-2020
1

De curator heeft rondom het faillissement geen onrechtmatigheden
gesignaleerd.

30-04-2021
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Gedurende de verslagperiode heeft de curator zich voornamelijk
beziggehouden met inventarisatie. De curator zal zich de komende
verslagperiode onder meer richten op de vraag of zich voorafgaand aan het
faillissement onrechtmatigheden hebben voorgedaan.

16-01-2020
1

De aangeleverde administratie is gedurende de afgelopen verslagperiode
onderzocht.

16-04-2020
2

Correspondentie met vragen over de boekhouding.

16-07-2020
3

Correspondentie met vragen over de boekhouding.

15-04-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
Toelichting
Er zijn geen boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

16-01-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Gedurende de verslagperiode is (nog) geen vordering van de fiscus ontvangen.
€ 78.605,00

16-01-2020
1

16-04-2020
2

Toelichting
De fiscus heeft een preferente vordering van EUR 78.605 ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Omdat er ten tijde van het faillissement en circa een jaar daarvoor geen
personeel in dienst w as, heeft het UW V geen loonverplichtingen hoeven
overnemen.

16-01-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Gedurende de verslagperiode hebben zich geen crediteuren gemeld die zich
beroepen op een preferentie.

16-01-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

16-01-2020
1

Toelichting
Gedurende de verslagperiode hebben zich 11 concurrente crediteuren gemeld.
Gelet op mededelingen van de bestuurders over de schuldenlast vermoedt de
curator dat dit aantal nog zal toenemen.
29

16-04-2020
2

Toelichting
Inmiddels hebben zich in totaal 29 concurrente crediteuren gemeld.
34

16-07-2020
3

Toelichting
In totaal hebben zich thans 34 concurrente crediteuren gemeld.
38

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

15-10-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 220.007,80

16-01-2020
1

Toelichting
Gelet op mededelingen van de bestuurders over de schuldenlast vermoedt de
curator dat dit bedrag nog zal toenemen.
€ 1.060.843,12

16-04-2020
2

Toelichting
De concurrente schuldenlast is in de afgelopen verslagperiode opgelopen tot
EUR 1.060.843.12.
€ 1.148.613,06

16-07-2020
3

Toelichting
De concurrente schuldenlast bedraagt thans EUR 1.148.613,06.
€ 1.170.017,98

15-10-2020
4

Toelichting
De concurrente schuldenlast bedraagt thans EUR 1.170.017.98

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

16-01-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De w erkzaamheden hebben zich tot op heden beperkt tot het plaatsen van
crediteuren op de lijst van voorlopig erkende crediteuren en bevestiging
daarvan aan de betreffende crediteuren.

16-01-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

16-01-2020
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

16-01-2020
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

16-01-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

16-01-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator pogen de administratie te
bemachtigen om aldus zelfstandig onderzoek te kunnen doen naar de
oorzaken van het faillissement en de schuldenlast in kaart beeld te kunnen
brengen.

16-01-2020
1

Daarnaast zal de curator de aanw ezige inventaris proberen te gelde te maken
en vorderingen te innen. Ten slotte zal de curator onderzoeken of zich voor en
rondom het faillissement onrechtmatigheden hebben voorgedaan.
De komende verslagperiode zal de curator de bevindingen naar aanleiding van
het onderzoek naar de administratie delen met de bestuurders. Daarnaast zal
de curator facturen innen alsmede de inventaris proberen te gelde te maken.

16-04-2020
2

De komende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek
proberen af te ronden.

16-07-2020
3

De komende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek
proberen af te ronden.

15-10-2020
4

De komende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek
proberen af te ronden.

14-01-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

16-01-2020
1

Dit is het laatste verslag. De curator zal het faillissement afw ikkelen.

30-04-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
N.v.t.

Bijlagen
Bijlagen

16-01-2020
1

