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Algemene gegevens
Naam onderneming
Van Berghe Asbestsanering B.V.

30-04-2020
1

Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te IJmuiden
Kantoorhoudende te 1976 BW IJmuiden aan de Rondw eg 2

30-04-2020
1

KvK-nummer: 61546674
Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator kan er
echter niet voor instaan dat de informatie in het verslag juist en/of volledig is.
De curator baseert zich op de aangetroffen administratie en door derden ter
beschikking gestelde informatie. Mogelijk is niet alle informatie
beschikbaar en/of is er onjuiste informatie aangeleverd. Om die reden is dit
verslag uitsluitend informatief en kunnen er geen rechten aan w orden
ontleend.

Activiteiten onderneming
Van Berghe Asbestsanering B.V. exploiteert een onderneming die zich bezig
houdt met sanering van asbest.

Financiële gegevens

30-04-2020
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 457.688,00

€ 6.242,00

€ 196.698,00

2018

€ 651.514,00

€ 64.429,00

€ 309.781,00

Toelichting financiële gegevens
De cijfers 2020 zijn nog niet bekend.
De cijfers 2019 zijn afkomstig uit de interne administratie/kolommenbalansen.
De cijfers 2018 zijn afkomstig uit de ontvangen (concept) jaarrekening.

30-04-2020
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Gemiddeld aantal personeelsleden
5
Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er vijf personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo

30-04-2020
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Boedelsaldo
€ 102.500,00

30-04-2020
1

Toelichting
Opbrengst doorstart: € 45.000,00
Opbrengst debiteuren: € 47.500,00
Eerste termijnbetaling rekening-courantvordering directie: € 10.000,00
€ 116.355,05

04-08-2020
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Toelichting
Opbrengst doorstart: € 45.000,00
Opbrengst debiteuren: € 47.500,00
Eerste termijnbetaling rekening-courantvordering directie: € 10.000,00
Banksaldo: € 5.534,14
Restituties: € 26,09
Pauliana ex art. 47 Fw (aanvrager faillissement): € 5.000,00
Surplus g-rekening: € 3.921,87
Totaal: € 116.982,10
Na aftrek van de reeds betaalde boedelschulden ad € 627,05 (notariskosten)
bedraagt het boedelsaldo € 116.355,05.
€ 116.620,50
Toelichting
- Opbrengst doorstart: € 45.000,00
- Opbrengst debiteuren: € 47.500,00
- Eerste termijnbetaling rekening-courantvordering directie: € 10.000,00
- Banksaldo: € 5.534,14
- Restituties: € 26,09
- Pauliana ex art. 47 Fw (aanvrager faillissement): € 5.000,00
- Surplus g-rekening: € 3.921,87
- Overw aarde leaseauto: € 265,45
Totaal: € 117.247,55
Na aftrek van de reeds betaalde boedelschulden ad € 627,05 (notariskosten)
bedraagt het boedelsaldo € 116.620,50.

Verslagperiode

12-11-2020
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Verslagperiode
van
7-4-2020
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29-4-2020
van
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t/m
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t/m
11-11-2020
van
12-11-2020
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t/m
18-2-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

69 uur 42 min

2

33 uur 49 min

3

34 uur 42 min

4

11 uur 54 min

totaal

150 uur 7 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap Van Berghe Asbestsanering B.V., hierna: 'Van
Berghe Asbestsanering', is op 14 oktober 2014 opgericht en op 16 oktober
2014 ingeschreven in het handelsregister, met als enig aandeelhouder en
bestuurder de heer F. van Berghe.

30-04-2020
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1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

30-04-2020
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1.3 Verzekeringen
Ten tijde van het faillissement w as er geen sprake van lopende verzekeringen
w egens achterstallige premies.

30-04-2020
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1.4 Huur
De bedrijfsruimte aan de Rondw eg 2 te IJmuiden w ordt gehuurd. De huur is
opgezegd. De doorstarter heeft de huurovereenkomst overgenomen, althans
een nieuw e huurovereenkomst aangegaan met de verhuurder.

30-04-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door een schuldeiser.

30-04-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

30-04-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

30-04-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

8-4-2020

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Op 8 april 2020 zijn de personeelsleden geïnformeerd over het faillissement.

30-04-2020
1

Bij schrijven van 8 april 2020 zijn alle arbeidsovereenkomsten opgezegd en is
het UW V geïnformeerd over het faillissement.
Ook de voormalige personeelsleden, die nog een vordering hebben, zijn
middels een schrijven op 8 april 2020 geïnformeerd.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

30-04-2020
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek in het Kadaster.

30-04-2020
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Kantoormeubilair en rollend materieel

€ 20.000,00

€ 0,00

totaal

€ 20.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

30-04-2020
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, taxatie en verkoop.

30-04-2020
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Onderhanden w erk

€ 10.000,00

totaal

€ 10.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Ten tijde van het faillissement w as er 1 opdracht in uitvoering.
In het kader van de doorstart (zie 6.4 e.v.) is de onderhanden w erk positie
verkocht aan de doorstarter.

30-04-2020
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, overleggen met de bestuurder en opdrachtgever, et cetera.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Immateriële activa

€ 15.000,00

€ 0,00

totaal

€ 15.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa

30-04-2020
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Toelichting andere activa
In het kader van de doorstart (zie 6.4 e.v.) is de immateriële activa verkocht
aan de doorstarter.

30-04-2020
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie en overleggen met bestuurder/doorstarter.

30-04-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren (1x)

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 53.993,48

€ 47.500,00

€ 0,00

Rekening-courantvordering directie

€ 127.958,00

€ 10.000,00

€ 0,00

totaal

€ 181.951,48

€ 57.500,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
1. Debiteuren:
De nominale w aarde van de debiteurenportefeuille bedroeg € 53.993,48.
Met de betreffende debiteur is overleg gevoerd over de debiteurenpositie
w aaruit bleek dat er een aantal verrekenbare vorderingen w aren die de
debiteur kon verrekenen. Na verrekening zou de debiteur nog een bedrag van
afgerond € 48.500,-- verschuldigd zijn. Omdat een groot deel van de facturen
pas in juni 2020 zouden vervallen, is met de debiteur overleg gevoerd over
een korting in ruil voor vervroegde betaling. De overleggen hebben ertoe
geleid dat de debiteur inmiddels een bedrag van € 47.500,- aan de boedel
heeft voldaan.
De debiteurenpositie is hiermee volledig afgew ikkeld.
2. Rekening-courantvordering directie:
Uit de administratie van Van Berghe Asbestsanering blijkt dat er een rekeningcourantvordering is op de heer Van Berghe (bestuurder en enig
aandeelhouder) ter grootte van € 127.958,--. In dit verband is met de heer
Van Berghe gesproken.
Na overleggen met de heer Van Berghe is een regeling met de heer Van
Berghe afgesproken w aarbij de heer Van Berghe afgerond een bedrag van €
127.000,00 in 12 maandelijkse termijnen van € 10.000,00 een een slottermijn
van € 7.000,00 aan de boedel voldoet.
De eerste termijnbetaling is inmiddels door de boedel ontvangen. De betaling
van de overige termijnen zal per 1 oktober 2020 aanvangen.

30-04-2020
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Rekening-courantvordering directie:

12-11-2020
3

Met de heer Van Berghe w as overeengekomen dat hij met ingang van 1
oktober 2020 maandelijks een bedrag van € 10.000,-- aan de boedel zal
betalen totdat het volledige bedrag van € 117.000,-- is voldaan.
Eind september 2020 berichtte de heer Van Berghe dat zijn financiële positie,
deels door de Corona-crisis en deels door verslechterde gezondheid,
aanzienlijk verslechterd is en dat hij daardoor de betalingen die zien over de
periode oktober en november 2020 niet kan verrichten.

Er zijn nadien diverse overleggen gevoerd met de heer Van Berghe. Door de
Corona-crisis en de verslechterde gezondheid heeft de heer Van Berghe zijn
onderneming, die hij uit het faillissement had overgenomen, moeten staken.
Op dit moment w erkt hij als zzp'er in opdracht van een tw eetal
opdrachtgevers. Verw achting is dat eind november duidelijk zal w orden hoe de
heer Van Berghe er financieel voorstaat.
Er is ook gesproken met een van de opdrachtgevers van de heer Van Berghe
teneinde te bezien of hij bereid is om de heer Van Berghe financieel te helpen.
Ofschoon de opdrachtgever heeft aangegeven dat hij de heer Van Berghe
graag w ilt helpen, heeft hij niet de bereidheid uitgesproken om dat ook te
doen. Volgens de opdrachtgever bestaat er - gezien de verslechterde
gezondheid van de heer Berghe - namelijk geen zekerheid dat de heer Van
Berghe fulltime kan w erken.
Er is ook gekeken of er andere partijen zijn die de heer Van Berghe financieel
w illen en kunnen ondersteunen. Maar ook dat heeft tot op heden niet tot een
resultaat geleid.
Ter zekerheid van nakoming van zijn betalingsverplichtingen is de heer Van
Berghe bereid gevonden om zijn vorderingen op zijn opdrachtgevers alsmede
zijn bedrijfsmiddelen aan de boedel te verpanden. Deze verpanding heeft in de
afgelopen verslagperiode ook plaatsgevonden.
Met de heer Van Berghe is thans afgesproken dat er eind november zal
w orden bekeken hoe de getroffen regeling kan en zal w orden nagekomen.

In de afgelopen verslagperiode is herhaalde malen met de heer Van Berghe
gesproken.
Vanw ege verslechterde gezondheid en de huidige corona-crisis, heeft hij op
dit moment niet voldoende inkomen om enige betaling aan de boedel te
doen. Verw acht w ordt echter w el dat de situatie binnen afzienbare termijn
zal veranderen en dat er betalingen aan de boedel kunnen w orden gedaan.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

19-02-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie, diverse overleggen met bestuurder en debiteur, onderliggende
facturen, betw istingen en verrekenbare vorderingen toetsen, correspondentie
met de debiteur, overleggen en onderhandelingen met de bestuurder in
verband met de rekening-courantvorderingen, onderzoek naar rekeningcourantpositie, correspondentie met de rechter-commissaris, opstellen
vaststellingsovereenkomst c.q. schuldbekentenis, correspondentie met notaris
in verband met notariële vastlegging van de vaststellingsovereenkomst c.q.
schuldbekentenis, et cetera.

30-04-2020
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Vele overleggen met de heer Van Berghe, opstellen pandakte, correspondentie
met de Belastingdienst en de heer Van Berghe, overleg met opdrachtgever van
de heer Van Berghe, verhaalsmogelijkheden onderzoeken, correspondentie
met opdrachtgever van de heer Van Berghe, et cetera.

12-11-2020
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Diverse overleggen met de heer Van Berghe.

19-02-2021
4

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

30-04-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van een bancaire financiering.

5.2 Leasecontracten
Er w ordt 1 voertuig op basis van financial lease geleased.
In onderzoek is op dit moment of het voertuig een overw aarde heeft.

30-04-2020
1

Verder w ordt een kopieermachine geleased op operational lease basis. De
leasemaatschappij heeft de kopieermachine inmiddels opgehaald.
Uit onderzoek is gebleken dat het geleasete voertuig geen overw aarde
vertegenw oordigd.
Het voertuig is aan de leasemaatschappij geretourneerd.

04-08-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Er is geen sprake van zekerheden.

30-04-2020
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

30-04-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Alle crediteuren zijn aangeschreven en verzocht om kenbaar te maken of zij
een beroep doen op een eigendomsvoorbehoud en/of enig ander
zekerheidsrecht.

30-04-2020
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De crediteuren die daarop een beroep op eigendomsvoorbehoud hebben
gedaan en w aarvan de eigendommen nog aanw ezig w aren zijn in de
gelegenheid gesteld om de betreffende eigendommen terug te halen.

5.6 Retentierechten
Er is geen beroep gedaan op een retentierecht.

30-04-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er zijn geen reclamerechten ingeroepen.

30-04-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

30-04-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing, zie hiervoor.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek eigendomsvoorbehouden, correspondentie en telefonische
overleggen met bestuurder en crediteuren. Verder alle gebruikelijke
w erkzaamheden bij aanvang van een faillissement.

30-04-2020
1

Onderzoek naar leasevoertuig, telefonische overleggen met bestuurder en
leasemaatschappij, afgifte leasevoertuig aan de leasemaatschappij, etc.

04-08-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Direct na het faillissement is met de bestuurder gesproken over voortzetting
van de w erkzaamheden, maar omdat er al snel duidelijk w erd dat er geen
verzekeringsdekking w as, is besloten om de w erkzaamheden niet voort te
zetten. In dit verband is ook overleg gevoerd met de opdrachtgever.

6.2 Financiële verslaglegging

30-04-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing, zie hiervoor.

30-04-2020
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleggen en correspondentie met de bestuurder en opdrachtgever.

30-04-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Na overleggen en onderhandeling met de doorstarter (de heer Van Berghe) en
toestemming van de rechter-commissaris is de onderneming met ingang van 10
april 2020 doorgestart.

30-04-2020
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Met de doorstarter is overeengekomen dat alle personeelsleden met ingang
van 10 april 2020 in dienst zullen treden bij de doorstarter.

6.5 Verantwoording
Zie hiervoor.

30-04-2020
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6.6 Opbrengst
€ 45.000,00

30-04-2020
1

Toelichting
Zie randnummer 3 van dit verslag.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

30-04-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Diverse overleggen met doorstarter en de opdrachtgever, onderhandelingen
met de doorstarter, taxatie van de materiële activa, opstellen
koopovereenkomst, et cetera.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

30-04-2020
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In onderzoek.

30-04-2020
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn op de navolgende data gedeponeerd:

30-04-2020
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2018: 25 februari 2020
2017: 29 april 2019
2016: 4 januari 2018
Aangezien de heer Van Berghe enig aandeelhouder en bestuurder is, leidt
ondertekening van de jaarrekening meteen tot vaststelling, w aardoor de 2
maanden tijd die voor de vaststelling geldt in het onderhavige geval niet van
toepassing is. In het onderhavige geval betekent dit dat de deponering binnen
10 maanden en 8 dagen na afloop van het boekjaar had moeten geschieden.
Dat is in casu niet gebeurd.
Op grond van artikel 2:248 BW w ordt vermoed dat w anneer het bestuur niet
heeft voldaan aan zijn tijdige publicatieplicht van de jaarrekening, dat het
bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. In casu kan echter w orden
aangenomen dat er andere feiten en omstandigheden zijn die als een
belangrijke oorzaak van het faillissement kunnen w orden aangemerkt, zodat
het niet tijdig deponeren van de jaarrekening op zich niet kan w orden
aangemerkt als onbehoorlijk bestuur.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Aangezien Van Berghe Asbestsanering binnen de door artikel 2:396 BW
gestelde grenzen valt, hoeft aan de jaarrekening geen verklaring omtrent de
getrouw heid daarvan te w orden toegevoegd.

30-04-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Van Berghe Asbestsanering is op 14 oktober 2014 opgericht.
Gelet hierop is een eventuele vordering tot volstorten van de aandelen op de
faillissementsdatum reeds verjaard ex artikel 3:307 lid 1 BW . Derhalve is een
nader onderzoek naar de volstorting van de aandelen niet opportuun.

30-04-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

30-04-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
Ja

30-04-2020
1

Toelichting
Uit een eerste onderzoek is gebleken dat er aan de aanvrager van het
faillissement betalingen zijn gedaan nadat het faillissementsverzoek w as
ingediend bij de rechtbank.
Op grond van het bepaalde in artikel 47 Fw zijn de betalingen door de curator
vernietigd. De aanvrager heeft zich heeft aanvankelijk (middels zijn advocaat)
op het standpunt gesteld dat er geen sprake is van artikel 47
faillissementspauliana. Na diverse overleggen met de aanvrager heeft de
aanvrager zich neergelegd bij het standpunt van de curator.
Aan de aanvrager zijn tw ee betalingen verricht van in totaal € 7.500,--.
De financiële positie van de aanvrager, is mede door de coronacrisis, penibel.
Aan de aanvrager is, gezien zijn financiële positie en onder voorbehoud van
goedkeuring van de rechter-commissaris, voorgesteld om uiterlijk 1 mei 2020
een bedrag van € 5.000,-- te betalen zulks onder kw ijting van het resterende
bedrag van € 2.500,--. De aanvrager is thans doende om de financiering van
dit bedrag rond te krijgen.
Ja

04-08-2020
2

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de aanvrager het bedrag van € 5.000,00
aan de boedel terugbetaald.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie hiervoor.
Verder is met het rechtmatigheidsonderzoek inmiddels aangevangen. Verw acht
w ordt dat het onderzoek in de komende verslagperiode zal w orden afgerond.

30-04-2020
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Het rechtmatigheidsonderzoek bevindt zich thans in de afronde fase.

04-08-2020
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie hiervoor.

30-04-2020
1

Afw ikkelen van pauliana, overleggen en correspondentie daartoe,
rechtmatigheidsonderzoek, etc.

04-08-2020
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Toelichting:

30-04-2020
1

- Salaris en verschotten curator: p.m.
- UW V: p.m.
- Aanvrager: p.m.
- Verhuurder: pm.
€ 4.938,14

04-08-2020
2

Toelichting
- Salaris en verschotten curator: p.m.
- UW V: p.m.
- Aanvrager: p.m.
- Verhuurder: pm.
- W erknemers (vakantiedagen): € 4.938,14
€ 17.862,02

12-11-2020
3

Toelichting
- Salaris en verschotten curator: p.m.
- UW V: € 12.923,88
- Aanvrager: p.m.
- Verhuurder: pm.
- W erknemers (vakantiedagen): € 4.938,14

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 15.025,00

30-04-2020
1

€ 5.875,00

04-08-2020
2

€ 21.395,00

12-11-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

30-04-2020
1

Toelichting
Door het UW V is nog geen vordering ingediend.
€ 42.727,24

12-11-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

30-04-2020
1

Toelichting
Vooralsnog zijn er nog geen andere preferente vorderingen ingediend.
€ 17.523,74

8.5 Aantal concurrente crediteuren

04-08-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
29

30-04-2020
1

42

04-08-2020
2

43

12-11-2020
3

44

19-02-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 130.400,70

30-04-2020
1

€ 438.511,03

04-08-2020
2

Toelichting
In dit bedrag is inbegrepen € 293.461,85 van het pensioenfonds.
€ 440.323,44

12-11-2020
3

Toelichting
In dit bedrag is inbegrepen € 293.461,85 van het pensioenfonds.
€ 449.737,24

19-02-2021
4

Toelichting
In dit bedrag is inbegrepen € 293.461,85 van het pensioenfonds.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

30-04-2020
1

Nog niet bekend.

04-08-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijving crediteuren en plaatsing ingediende vorderingen op de
crediteurenlijst, afw ikkeling eigendomsvoorbehouden, telefoons van
crediteuren, et cetera.

30-04-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

30-04-2020
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing, zie hiervoor.

30-04-2020
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing, zie hiervoor.

30-04-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing, zie hiervoor.

30-04-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
(1) Rechtmatigheidsonderzoek (afronden);
(2) Inning resterende termijnbetalingen rekening-courantvordering directie;
(3) Inning paulianeuze betalingen aan de aanvarger van het faillissement ex
artikel 47 Fw .;
(4) Afw ikkeling leaseauto.

30-04-2020
1

(1) Rechtmatigheidsonderzoek (afronden);
(2) Inning resterende termijnbetalingen rekening-courantvordering directie;

04-08-2020
2

De overige in verslag 1 genoemde punten zijn in de afgelopen verslagperiode
afgew ikkeld.
(1) Rechtmatigheidsonderzoek (afronden);
(2) Inning resterende termijnbetalingen rekening-courantvordering de heer
Van Berghe (directie)

19-02-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

30-04-2020
1

Nog niet bekend.

04-08-2020
2

10.3 Indiening volgend verslag
7-5-2021

19-02-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor.

30-04-2020
1

Zie hiervoor

04-08-2020
2

Bijlagen
Bijlagen

