Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

4
18-11-2022
F.16/22/9
NL:TZ:0000215296:F001
18-01-2022

R-C
Curator

mr. P.J. Neijt
mr N.T. Elferink

Algemene gegevens
Naam onderneming
Loonbedrijf Berg B.V.

18-02-2022
1

Gegevens onderneming
Gefailleerde is gevestigd aan de Langesteeg 2A te Leusden en ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63862824.

18-02-2022
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde hield zich als loonbedrijf bezig met dienstverlening voor de akkeren tuinbouw alsmede grondverzet.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 762.886,00

€ -36.448,00

€ 475.835,00

2019

€ 751.692,00

€ -7.657,00

€ 291.054,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

18-02-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

18-02-2022
1

Boedelsaldo
€ 0,00

18-02-2022
1

€ 1.710,71

18-08-2022
3

€ 4.811,70

18-11-2022
4

Verslagperiode
van

18-02-2022
1

18-1-2022
t/m
11-2-2022
van

18-05-2022
2

12-2-2022
t/m
13-5-2022
van

18-08-2022
3

14-5-2022
t/m
12-8-2022
van
13-11-2022
t/m
11-11-2022

Bestede uren

18-11-2022
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

20 uur 36 min

2

48 uur 36 min

3

15 uur 48 min

4

32 uur 42 min

totaal

99 uur 6 min

Toelichting bestede uren
Op datum faillissement heeft de curator direct telefonisch contact gezocht met
de bestuurder van gefailleerde en diens advocaat. Aan de curator w erd te
kennen gegeven dat op de kortst mogelijke termijn hoger beroep zou w orden
ingesteld tegen het vonnis van faillietverklaring, hetgeen enkele dagen later
gebeurd is. Dit heeft ervoor gezorgd dat de curator zich in de eerste w eken
enigszins terughoudend heeft opgesteld ten aanzien van de afw ikkeling van
het faillissement. W el heeft er een bespreking met de bestuurder
plaatsgevonden, w aarbij de oorzaak van het faillissement is toegelicht en
nadere informatie is verschaft. Tevens heeft de curator de volledige
administratie van gefaillleerde opgevraagd en grotendeels ontvangen.

18-02-2022
1

Uiteindelijk is het hoger beroep op 14 februari 2022 ingetrokken.
Daaropvolgend heeft de curator de arbeidsovereenkomsten van het personeel
opgezegd. Voor het overige hebben de gebruikelijke w erkzaamheden
plaatsgevonden.
In de tw eede verslagperiode heeft de curator de administratie aan een eerste
onderzoek onderw orpen en aanspraak gemaakt op betalingen die op een
rekening van een derde w aren ontvangen, maar aan de boedel toekomen (zie
Paragraaf 7.1). Verder heeft hij ter zake van de debiteurenstand aan de
bestuurder verzocht een nadere toelichting te verschaffen (zie Paragraaf 4.1)
en heeft hij met de leasemaatschappij gecorrespondeerd over retournering
van de leasevoertuigen (zie Paragraaf 5.2)

18-05-2022
2

In de derde verslagperiode is de curator voortgegaan met de incasso van de
debiteuren en heeft hij geconstateerd dat een gedeelte van die debiteuren na
datum faillissement betalingen hebben verricht op de privérekening van de
(middellijk) bestuurder van gefailleerde (zie Paragraaf 4.1). Verder heeft de
curator het rechtmatigheidsonderzoek -voor zover mogelijk- voortgezet en de
bestuurder nog diverse malen verzocht nadere informatie te verschaffen.
Aangezien dat tot op heden zonder resultaat is gebleven, heeft de curator de
rechter-commissaris verzocht de bestuurder op te roepen voor een
faillissementsverhoor (zie Paragraaf 7.1).

18-08-2022
3

In de vierde verslagperiode heeft de rechter-commissaris de bestuurder
opgeroepen voor een faillissementsverhoor, dat uiteindelijk geen doorgang
hoefde te vinden omdat de bestuurder nadere informatie aan de curator
heeft verschaft (zie Pragraaf 7.1). Verder heeft de curator de
debiteurenincasso en het onderzoek naar de administratie van gefailleerde
voortgezet (respectievelijk Paragraaf 4.1 en 7.1).

18-11-2022
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is J.A. Berg Holding B.V. De
bestuurder van J.A. Berg Holding B.V. is een natuurlijk persoon.

18-02-2022
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend is er geen sprake van lopende procedures.

18-02-2022
1

1.3 Verzekeringen
De curator is niet bekend met enige lopende verzekering op naam van
gefailleerde.

18-05-2022
2

1.4 Huur
Volgens de bestuurder van gefailleerde is er geen sprake van lopende
huurovereenkomsten w aar gefailleerde partij bij is.

18-02-2022
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder van gefailleerde is de directe oorzaak van
het faillissement gelegen in een discussie met de aanvrager van het
faillissement - AMF Asbestsanering B.V. - over onbetaalde facturen. Dit heeft
geleid tot een gerechtelijke procedure w aar gefailleerde in hoger beroep is
veroordeeld onder andere de hoofdsom van EUR 45.599,- te voldoen.
Vanw ege het feit dat gefailleerd daartoe niet is overgegaan, is uiteindelijk door
AMF Asbestsanering B.V. het faillissement aangevraagd.

18-02-2022
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

18-02-2022
1

4
Toelichting
Bij gefailleerde w aren op datum faillissement vier personeelsleden in dienst.
Als gevolg van het door gefailleerde ingestelde beroep tegen het vonnis van
faillietverklaring is de curator niet direct overgegaan tot opzegging van de
arbeidsovereenkomsten. Nadat het hoger beroep is ingetrokken, is de curator
hiertoe alsnog overgegaan, een en ander op grond van artikel 40 Fw en met
goedkeuring van de rechter-commissaris. De bestuurder van gefailleerde heeft
in de tussenliggende periode zorggedragen voor betaling van het salaris van
het personeel.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

18-02-2022
1

4

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

15-2-2022

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie bestuur, correspondentie UW V, correspondentie rechtercommissaris

18-02-2022
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

18-02-2022
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

18-02-2022
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Op de locatie van gefailleerde heeft de curator diverse landbouw voertuigen
aangetroffen. Volgens opgave zijn deze geen eigendom van gefailleerde, maar
van de bestuurder van gefailleerde. Voor haar w erkzaamheden maakte
gefailleerde w el gebruik van deze voertuigen, op basis van
huurovereenkomsten. De kosten hiervan w erden dan aan gefailleerde
doorbelast. De curator zal dit nader onderzoeken. W el heeft hij al vastgesteld
dat er nimmer voertuigen op naam van gefailleerde hebben gestaan.

18-02-2022
1

Voor tw ee voertuigen en een aanhangw agen die de curator heeft
aangetroffen geldt overigens dat deze door gefailleerde geleased zijn. Zie
hiervoor Paragraaf 6.2.
Dit is nog in onderzoek. W el heeft de curator geconstateerd dat -hoew el er
nimmer voertuigen op naam van gefailleerde hebben gestaan- er diverse
kosten vanuit gefailleerde zijn voldaan ten behoeve van een aantal
voertuigen. De bestuurder van gefailleerde is gevraagd een toelichting op die
constatering te geven.

18-05-2022
2

Ondanks diverse verzoeken van de curator daartoe heeft de bestuurder van
gefailleerde hier nog geen duidelijkheid over verschaft.

18-08-2022
3

In de vierde verslagperiode is de curator bekend gew orden met een tussen
gefailleerde en de bestuurder van gefailleerde gesloten huurovereenkomst,
op basis w aarvan gefailleerde volgens de bestuurder gebruik maakte van de
betreffende voertuigen. Deze huurovereenkomst zou ook de basis zijn voor
de doorbelasting van de kosten van deze voertuigen. De curator zal een en
ander meenemen in het rechtmatigheidsonderzoek.

18-11-2022
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover van toepassing zal de curator ex artikel 57 lid 3 Fw namens de
fiscus het bodemvoorrecht uitoefenen.

18-02-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Correspondentie bestuurder

18-02-2022
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens opgave van de bestuurder is er geen sprake van enige voorraad of
onderhanden w erk.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

18-02-2022
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

18-02-2022
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

18-02-2022
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

18-02-2022
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Diverse debiteuren

€ 254.855,47

€ 4.811,70

totaal

€ 254.855,47

€ 4.811,70

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de bestuurder is er geen sprake van debiteuren. De
curator zal dit nagaan op basis van de aangeleverde en nog aan te leveren
administratie.

18-02-2022
1

De curator heeft op basis van de aangeleverde administratie geconstateerd
dat -ondanks andersluidende berichten van de bestuurder- w el sprake lijkt te
zijn van een debiteurenstand. Mogelijk heeft dit ermee te maken dat de
administratie over de laatste paar maanden voor datum faillissement volgens
opgave van de bestuurder nog moest w orden bijgew erkt. De curator heeft om
een nadere toelichting gevraagd.

18-05-2022
2

Uit de administratie lijkt te volgen dat er per datum faillissement sprake is van
een debiteurenportefeuille van EUR 254.855,47. De curator heeft alle
debiteuren inmiddels tw ee keer aangeschreven en heeft geconstateerd dat
een groot gedeelte van de debiteuren uit de debiteurenlijst reeds voor datum
faillissement betaald heeft op de privérekening van de echtgenote van de
(middellijk) bestuurder van gefailleerde. Een ander gedeelte betw ist de
vordering, stelt andersluidende afspraken met de bestuurder te hebben
gemaakt of reageert in het geheel niet. De curator heeft de bestuurder
nogmaals verzocht een toelichting te verschaffen op de debiteurenstand en
bovendien aanspraak gemaakt op de betalingen die na datum faillissement op
voornoemde privérekening zijn ontvangen.

18-08-2022
3

In de vierde verslagperiode heeft de curator de debiteurenincasso
voortgezet. Dat heeft tot op heden een bedrag opgeleverd ter hoogte van
EUR 4.811,70. Voorts heeft de curator geconstateerd dat na datum
faillissement nog een aanzienlijk bedrag is ontvangen op de privérekening
van de bestuurder van gefailleerde. De curator heeft hier aanspraak op
gemaakt. Ten slotte heeft de bestuurder een toelichting gegeven op de
debiteurenstand en de onduidelijkheden in dat kader. De curator zal deze
toelichting meenemen in het rechtmatigheidsonderzoek en voor het overige
nagaan of voortzetting van de debiteurenincasso nog opportuun is.

18-11-2022
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Correspondentie bestuurder

18-02-2022
1

Correspondentie debiteuren, correspondentie bestuurder

18-11-2022
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Niet van toepassing.

18-02-2022
1

5.2 Leasecontracten
Er is in ieder geval sprake van één leasecontract, op basis w aarvan
gefailleerde de beschikking had over drie (landbouw )voertuigen en
toebehoren. De leasemaatschappij heeft zich inmiddels bij de curator gemeld
en is met hem in gesprek over retournering van de geleasede objecten.

18-02-2022
1

De curator heeft de leasemaatschappij in contact gebracht met de bestuurder
van gefailleerde zodat de voertuigen geretourneerd kunnen w orden.

18-05-2022
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

18-02-2022
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

18-02-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

18-02-2022
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

18-02-2022
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

18-02-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

18-02-2022
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.

18-02-2022
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

18-02-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

18-02-2022
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

18-02-2022
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

18-02-2022
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

18-02-2022
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

18-02-2022
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

18-02-2022
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

18-02-2022
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de volledige administratie van gefailleerde bij de bestuurder
opgevraagd. Uiteindelijk heeft de curator van de accountant van gefailleerde
een groot gedeelte van de administratie ontvangen. Die lijkt echter niet
volledig te zijn, zodat de curator de bestuurder heeft verzocht de aanvullende
stukken aan te leveren (voor zover aanw ezig).

18-02-2022
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator de resterende administratie
ontvangen en deze aan een eerste inventarisatie onderw orpen. Dit heeft
geleid tot een aantal zaken die een nadere toelichting behoeven. Tevens heeft
de curator geconstateerd dat de in- en uitgaande betalingen via de
bankrekening van de echtgenote van de (middellijk)bestuurder verliepen. Na
datum faillissement zijn op deze rekening betalingen ontvangen van
debiteuren van gefailleerde ter hoogte van in ieder geval EUR 16.778,23. De
curator heeft verzocht dit bedrag naar de boedelrekening door te storten.

18-05-2022
2

De curator heeft de bestuurder nog diverse malen verzocht de nadere
toelichting te verschaffen, echter tot op heden zonder resultaat. Verder heeft
de curator geconstateerd dat naast voornoemde EUR 16.778,23 nog in totaal
EUR 8.614,57 aan betalingen heeft plaatsgevonden op de bankrekening van
de echtgenote van de (middellijk) bestuurder. Aangezien de bestuurder in de
ogen van de curator onvoldoende meew erkt aan de afw ikkeling van het
faillissement en diens inlichtingenplicht schendt, heeft de curator de rechtercommissaris verzocht een faillissementsverhoor te gelasten.

18-08-2022
3

In de vierde verslagperiode heeft de rechter-commissaris de bestuurder van
gefailleerde opgeroepen voor een faillissementsverhoor. Uiteindelijk heeft de
bestuurder voordat het faillissementsverhoor zou plaatsvinden een nadere
toelichting verschaft en documentatie aangeleverd, zodat er geen reden
meer w as het faillissementsverhoor doorgang te laten vinden. De curator
heeft de gegeven toelichting in onderzoek en verw acht daarover in de
komende verslagperiode met de bestuurder in gesprek te gaan.

18-11-2022
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over 2020, 2019 en 2018 zijn respectievelijk op 2 november
2021, 9 juni 2020 en 7 november 2019 en aldus tijdig gedeponeerd.

18-02-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

18-02-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsverplichting lijkt te zijn voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

18-02-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

18-02-2022
1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

18-02-2022
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nog niet van toepassing.

18-02-2022
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Correspondentie bestuurder en accountant

18-02-2022
1

Inventarisatie administratie

18-05-2022
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 27,23

18-02-2022
1

Toelichting
Naast de vordering van ClaimsAgent voor het gebruik van
w w w .crediteurenlijst.nl en het salaris curator verw acht de curator een
boedelvordering van het UW V uit hoofde van de loongarantieregeling.

€ 36,30

18-05-2022
2

€ 39,33

18-08-2022
3

€ 42,35

18-11-2022
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 181.745,00

18-02-2022
1

€ 198.120,00

18-05-2022
2

€ 198.188,00

18-08-2022
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

18-02-2022
1

Nog niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 3.790,90

18-02-2022
1

Toelichting
Dit betreft de kosten uit hoofde van de aanvraag van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

18-02-2022
1

10

18-05-2022
2

11

18-08-2022
3

12

18-11-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 114.600,02

18-02-2022
1

€ 131.217,88

18-05-2022
2

€ 131.272,33

18-08-2022
3

€ 120.175,92

18-11-2022
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is nog onduidelijk op w elke w ijze het faillissement zal w orden
afgew ikkeld. Crediteuren w ordt verzocht hun vordering in te dienen via
w w w .crediteurenlijst.nl.

18-02-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie crediteuren

18-02-2022
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

18-02-2022
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

18-02-2022
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

18-02-2022
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

18-02-2022
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator in afstemming met de bestuurder
de leasevoertuigen aan de leasemaatschappij retourneren. Verder zal hij erop
toezien dat de volledige administratie aan hem w ordt overgedragen en die aan
een nader onderzoek onderw erpen. Voor het overige vinden de gebruikelijke
w erkzaamheden plaats.

18-02-2022
1

In de komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek doen naar de
debiteurenpositie van gefailleerde en ter zake overgaan tot incasso. Tevens
zal hij erop toezien dat de aan de boedel toekomende bedragen ontvangen na
datum faillissement op de boedelrekening w orden overgemaakt. Ten slotte zal
hij het onderzoek naar de administratie van gefailleerde voortzetten. Voor het
overige vinden de gebruikelijke w erkzaamheden plaats.

18-05-2022
2

In de komende verslagperiode verw acht de curator een datum te ontvangen
w aarop het faillissementsverhoor zal plaatsvinden. Daarnaast zal hij voortgaan
met de incasso van de debiteuren en -voor zover mogelijk- het
rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

18-08-2022
3

In de komende verslagperiode zal de curator nagaan of voortzetting van de
debiteurenincasso opportuun is, erop toezien dat het door de bestuurder
ontvangen bedrag ter zake van debiteuren van gefailleerden aan de boedel
w ordt afgedragen en het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. Voor het
overige vinden de gebruikelijke w erkzaamheden plaats.

18-11-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend. De curator zal het faillissement in beginsel openhouden voor
de duur van zes maanden, om crediteuren gelegenheid te bieden hun
vordering in te dienen via w w w .crediteurenlijst.nl.

18-02-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag
18-2-2023

18-11-2022
4

10.4 Werkzaamheden overig
18-02-2022
1
De informatie in dit openbaar verslag en de bijbehorende bijlagen is zorgvuldig
samengesteld. De curator staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is,
(nog) niet openbaar gemaakt is/kan w orden of achteraf aangepast moet
w orden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag en de bijbehorende
bijlagen geschetste perspectieven en informatie voor crediteuren en/of andere
belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden
ontleend.

Bijlagen
Bijlagen

