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

R-C
Curator

3
23-12-2021
F.18/21/39
NL:TZ:0000188760:F001
07-05-2021

mr. D.W.J. Vinkes
mr J.S. van Burg

Algemene gegevens
Naam onderneming
Eerens Sloopw erken B.V. en Eerens Asbestverw ijdering B.V.

Gegevens onderneming

08-06-2021
1

Gegevens onderneming
Gegevens gefailleerde 1 : de besloten vennootschap Eerens Sloopw erken B.V.
(hierna: “de vennootschap”)

08-06-2021
1

Statutaire zetel: Assen
Vestigingsadres:
Australiëw eg 4, 9407 TE te Assen
Correspondentieadres:
Australiëw eg 4, 9407 TE te Assen
KvK-nr: 62268740
Faillissementsnummer : C/18/20/39 F
Datum uitspraak : 7 mei 2021
Curator : mr. J.S. van Burg
Rechter-commissaris : mr. D.W .J. Vinkes

Gegevens gefailleerde 2 : de besloten vennootschap Eerens
Asbestverw ijdering B.V. (hierna: “de vennootschap”)
Statutaire zetel: Assen
Vestigingsadres:
Australiëw eg 4, 9407 TE te Assen
Correspondentieadres:
Australiëw eg 4, 9407 TE te Assen
KvK-nr: 62270206
Faillissementsnummer : C/18/20/40 F
Datum uitspraak : 7 mei 2021
Curator : mr. J.S. van Burg
Rechter-commissaris : mr. D.W .J. Vinkes

Activiteiten onderneming
Gefailleerde 1 : de vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens
opgave in het Handelsregister – bezig houdt met het sloopw erk van gebouw en
en constructies.
Gefailleerde 2 : de vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens
opgave in het Handelsregister – bezig houdt met sanering en overig
afvalbeheer, het verrichten van schoonmaakactiviteiten. Het verw ijderen van
asbesthoudende materialen.

Financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
Gefailleerde 1:
Jaar: Omzet: W inst & Verlies Balanstotaal
2021 n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
2020 3.561.322,- -368.356,841.292,2019 4.867.051,- -410.027,760.501,-
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Gefailleerde 2:
Jaar: Omzet: W inst & Verlies Balanstotaal
2021 n.n.b. n.n.b.
n.n.b.
2020 823.657,- -78.764,196.650,2019 955.063,- 85.408,349.100,-

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Gefailleerde 1:
in de periode van circa tw ee jaren voorafgaand aan het faillissement bedraagt
het gemiddeld aantal personeelsleden tw aalf.
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Gefailleerde 2:
in de periode van circa tw ee jaren voorafgaand aan het faillissement bedraagt
het gemiddeld aantal personeelsleden zeven.

Boedelsaldo
€ 65.072,67

08-06-2021
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Toelichting
Gefailleerde 1:
€ 65.072,67
Gefailleerde 2:
€ 106,20

Toelichting
Gefailleerde 1:
€ 65.088,41

15-09-2021
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Gefailleerde 2:
€ 106,20

Toelichting
Gefailleerde 1:
€ 66.782,27
Gefailleerde 2:
€ 106,20

Verslagperiode

23-12-2021
3

Verslagperiode
van
7-5-2021

08-06-2021
1

t/m
6-6-2021
van
7-6-2021

15-09-2021
2

t/m
14-9-2021
van
15-9-2021

23-12-2021
3

t/m
12-12-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

102 uur 54 min

2

30 uur 6 min

3

8 uur 18 min

totaal

141 uur 18 min

Toelichting bestede uren
In dit verslag w orden de w erkzaamheden en de stand van de boedel
beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op
aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat
thans nog niet vast, zodat mogelijkerw ijs gegevens en cijfers in een later
stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap Eerens Sloopw erken B.V. is op 30 december 2014 opgericht
en in het Handelsregister ingeschreven sedert 2 januari 2015. De aandelen
van de vennootschap w orden gehouden door Eerens Holding B.V. Het bestuur
van de vennootschap w ordt gevormd door Eerens Holding B.V.
De vennootschap Eerens Asbestverw ijdering B.V. is op 30 december 2014
opgericht en in het Handelsregister ingeschreven sedert 2 januari 2015. De
aandelen van de vennootschap w orden gehouden door Eerens Holding B.V.
Het bestuur van de vennootschap w ordt gevormd door Eerens Holding B.V.
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De vennootschap Eerens Holding B.V. is op 5 september 2013 als Eerens
Sloopw erken B.V. opgericht en in het Handelsregister ingeschreven sedert 6
september 2013. Op 30 december 2014 heeft een naams- en statutenw ijziging
in thans Eerens Holding B.V. plaatsgevonden. Het bestuur van de
vennootschap w ordt gevormd door Anja Eerens Beheer B.V.
De vennootschap Anja Eerens Beheer B.V. is op 23 december 2013 opgericht
en in het Handelsregister ingeschreven sedert dezelfde datum. De aandelen
van de vennootschap w orden gehouden door mevrouw A. Aikema-Eerens. Het
bestuur van de vennootschap w ordt gevormd door A. Aikema-Eerens.
De vennootschappen maken onderdeel uit van een groep vennootschappen
zoals w eergegeven in de bijlage w aarbij Eerens Sloopw erken B.V, Eerens
Asbestverw ijdering B.V. en Eerens Holding B.V. een fiscale eenheid vormen.

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de directie zijn de vennootschappen niet betrokken bij
lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van de directie zijn door c.q. ten behoeve van de
vennootschappen de navolgende verzekeringen gesloten:
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- Een Bedrijfsaansprakelijkheid-verzekering bij AON
De verzekering is per datum faillissement opgezegd. De curator is nog
onbekend met een eventuele premierestitutie in verband met de beëindiging
van de verzekering.
Met betrekking tot tijdens het faillissement vooralsnog voort te zetten
verzekeringen heeft de curator de zekerheidsgerechtigden/de doorstarter
verzocht zow el de verzekering als de betaling van de premie voor hun
rekening te nemen.
De curator verw acht geen premierestitutie in verband met de beëindiging van
de verzekering.

15-09-2021
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1.4 Huur
De vennootschappen huren niet zelf een bedrijfsruimte maar maakten gebruik
van een door Eerens Holding B.V. gehuurde ruimte aan de Australiëw eg 4 te
(9407 TE) Assen voor w elk gebruik een deel van de huur w erd doorbelast aan
gefailleerden.
De huurovereenkomst is met w ederzijds goedvinden beëindigd per datum
faillissement,
Daarnaast huren de vennootschappen alle bedrijfsmiddelen (inventaris,
machines, vervoersmiddelen etc.) van Eerens Holding B.V. voor een bedrag ad
€ 14.000,- per maand. Ook deze huurovereenkomst is met w ederzijds
goedvinden per datum faillissement beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens het bestuur bestaan er meerdere met elkaar samenhangende
oorzaken die de faillissementen tot gevolg hebben gehad.
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De resultaten in de afgelopen jaren stonden al onder druk maar door de
Corona-crisis en het beleid van de overheid op het gebied van milieu (o.a.
PFAS) zijn de omzetten en marges verder omlaag gegaan. Niettemin had de
aandeelhouder de verw achting dat het tij gekeerd zou kunnen w orden.
Recentelijk is echter het dienstverband van een voor de vennootschappen
cruciale w erknemer opgezegd. De aandeelhouder van Eerens zag mede
daardoor geen perspectief meer voor de vennootschappen en w as daarom
niet bereid om aanvullende financieringen te verstrekken. De vennootschappen
w aren daardoor niet meer in staat hun verplichtingen na te komen en hadden
geen andere keuze dan de eigen faillissementen aan te vragen.
De curator zal het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen nog
vervolgen.
De curator is hiermee nog doende.

15-09-2021
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De curator is hiermee nog doende.

23-12-2021
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
19

08-06-2021
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Toelichting
Op de datum van uitspraak van het faillissement w aren er in totaal nog ca 19
personeelsleden (12 Eerens Sloopw erken B.V. en 7 Eerens Asbestverw ijdering
B.V.) in vaste dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
19
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Toelichting
In het jaar voor de faillissementen w aren er ongeveer net zoveel
personeelsleden in dienst bij de vennootschappen.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

10-5-2021

19

De curator heeft na verkregen toestemming van de rechtercommissaris de arbeidsovereenkomsten op 10 mei 2021 opgezegd.

totaal

19

2.4 Werkzaamheden personeel
Er hebben de gebruikelijke w erkzaamheden plaatsgevonden w aarbij
mondelinge, telefonische en schriftelijke contacten zijn onderhouden met de
rechter-commissaris, w erknemers en het UW V. Tevens heeft er op 7 mei 2021
een bijeenkomst met het voltallige personeel plaatsgevonden w aarbij de
gevolgen van het faillissement voor het personeel uiteen zijn gezet en uitleg is
gegeven over de loongarantieregeling, een mogelijke doorstart en tijdelijke
voorzetting der activiteiten.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

De vennootschappen hebben geen
onroerende zaken in eigendom.
totaal

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De vennootschappen hebben geen onroerende zaken in eigendom.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

De vennootschappen hebben geen
bedrijfsmiddelen in eigendom daar deze alleen
w erden gehuurd van Eerens Holding B.V.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De vennootschappen hebben geen bedrijfsmiddelen in eigendom daar deze
allen w erden gehuurd van Eerens Holding B.V.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Er hebben inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Door de gefailleerde vennootschappen w erden (nagenoeg) geen voorraad
aangehouden. De curator heeft w el een onderhanden w erk portefeuille
aangetroffen bestaande uit circa 54 lopende w erken van verschillende aard,
omvang en duur w elke w erken door de curator zijn geïnventariseerd. Het
onderhanden w erk is verpand aan de sub 5.3 genoemde pandhouders.
In het kader van de plaatsgevonden hebbende doorstart middels een
activatransactie heeft verkoop van het onderhanden w erk plaatsgevonden
w aarbij daaraan een koopsom ad € 60.000,00 vrij van BTW is toegekend (zie
ook sub 6).
Voor de boedelbijdragen w ordt verw ezen naar sub 6.7.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden alsmede tal van
met het realiseren van de verkoop verband houdende w erkzaamheden
plaatsgevonden.
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er zijn afgezien van het immaterieel actief geen andere activa aangetroffen.
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In het kader van de plaatsgevonden hebbende doorstart middels een
activatransactie heeft verkoop van het immaterieel actief plaatsgevonden
w aarbij daaraan een koopsom ad € 55.000,00 vrij van BTW is toegekend (zie
ook sub 6).
Voor de boedelbijdragen w ordt verw ezen naar sub 6.7.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Er hebben tal van inventariserende en met verkoop verband houdende
w erkzaamheden plaatsgevonden.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator heeft in het faillissement van Eerens Sloopw erken B.V. een
debiteurenportefeuille met een nominale w aarde van € 357.953,57
aangetroffen en in het faillissement van Eerens Asbestverw ijdering B.V. een
debiteurenportefeuille met een nominale w aarde van € 144.055,94 w elke
beiden rechtsgeldig zijn verpand aan Anja Eerens Beheer B.V., Robert Eerens
Beheer B.V. en mevrouw P.J.B. Scholte. Een aanzienlijk deel van deze
portefeuilles moet om diverse redenen (bijvoorbeeld het faillissement van de
betreffende debiteur, tegenvordering van de betreffende debiteur en/of de
mogelijkheid tot verrekening) als oninbaar w orden aangemerkt.
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In het kader van de plaatsgevonden hebbende doorstart middels een
activatransactie heeft verkoop van de vorderingen plaatsgevonden w aarbij
daaraan een koopsom ad € 140.000,00 vrij van BTW is toegekend (zie ook sub
6).

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft inventariserende en met verkoop verband houdende
w erkzaamheden verricht.

08-06-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen bank betrokken bij de financiering van de vennootschappen. Een
drietal in het verleden achterliggende aandeelhouders Anja Eerens Beheer
B.V., Roberts Eerens Beheer B.V. en mevrouw Petronella Johanna Barbara
Scholte hebben krediet verleend aan de gefailleerde vennootschappen en
enkele overige meeverbonden vennootschappen. Op datum van de
faillissementen bedroeg de vordering van hen uit hoofde van de diverse
verstrekte leningen respectievelijk € 1.007.772,-, € 25.450,- en € 406.667,ofw el in totaal € 1.439.989,-. Beide gefailleerde vennootschappen zijn
hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel der schulden. In hoeverre er na
uitw inning van de verstrekte zekerheden w el of niet sprake is van
overschrijding der onderlinge draagplicht is nog punt van onderzoek.
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5.2 Leasecontracten
De vennootschap Eerens Asbestverw ijdering B.V. heeft een overeenkomst van
financial lease met betrekking tot een Volvo FH500 6x2 gesloten w elke door
de doorstarter is overgenomen (het object vertegenw oordigde geen
overw aarde).

08-06-2021
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5.3 Beschrijving zekerheden
Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de gefailleerde
vennootschappen zijn de navolgende zekerheden gevestigd ten behoeve van
Anja Eerens Beheer B.V., Robert Eerens Beheer B.V. en mevrouw P.J.B. Scholte:
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- Verpanding in eerste verband van alle huidige en toekomstige inventaris,
huidige en toekomstige voorraden en huidige en toekomstige vorderingen één
en ander voor zover eigendom en niet belast met een eerste pandrecht ten
behoeve van derden.

5.4 Separatistenpositie
Uit hoofde van de hiervoor onder 5.3 beschreven zekerheden hebben
genoemde financiers de positie van separatist.

08-06-2021
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator heeft de bekende schuldeisers schriftelijk geïnformeerd over de
faillissementen w aarbij schuldeisers die eventueel zaken geleverd hebben
onder eigendomsvoorbehoud zijn uitgenodigd dit kenbaar te maken. De
curator heeft nog geen berichten dienaangaande ontvangen.
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5.6 Retentierechten
De curator heeft geen berichten van schuldeisers ontvangen die aanspraak
maken op een recht van retentie.
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5.7 Reclamerechten
De curator heeft geen berichten ontvangen die er op w ijzen dat er sprake is
van een beroep op reclamerechten.
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden
en er zijn besprekingen gevoerd en er is getelefoneerd en gecorrespondeerd
met de betrokken partijen.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden
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6.1 Exploitatie / zekerheden
Er heeft geen eigenlijke voortzetting plaatsgevonden maar slechts in die zin
dat tot uiterlijk 31 mei 2021, in afw achting van en vooruitlopende op definitieve
keuzes, ten aanzien van over te nemen personeel en voor kosten en baten
risico van de doorstarter de w erkzaamheden zijn voortgezet met
gebruikmaking van het ontslagen personeel in de opzegtermijn w aarbij de
doorstarter de boedel voor de overige exploitatiekosten heeft gevrijw aard.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing daar de voortzetting van de bedrijfsvoering in het kader
van de geëffectueerde doorstart voor rekening en risico van de koper der
activa heeft plaatsgevonden met dien verstande dat de arbeidskrachten voor
bepaalde tijd door de curator ter beschikking zijn gesteld.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Er hebben diverse van met deze “voortzettingsperiode” verbandhoudende
w erkzaamheden plaatsgevonden. De w erkzaamheden zijn gecoördineerd en
administratief begeleid door de doorstarter.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft onmiddellijk na uitspraak van de faillissementen de
aangetroffen activa bestaande uit vorderingen, onderhanden w erk en
immaterieel actief geïnventariseerd en is met een aan de aandeelhouder(s)
gelieerde partij die zich als gegadigde heeft aangediend in onderhandeling
getreden over een mogelijke overname der activa en het behoud van zoveel
mogelijk w erkgelegenheid. Deze partij had alleen al uit hoofde van verstrekte
zekerheden alsmede het in gebruik zijnde materieel en bedrijfspand een
onoverbrugbare voorsprong op ieder andere mogelijke overnamekandidaat.
Een en ander diende zo snel mogelijk zijn beslag te krijgen in verband met het
feit dat de diverse lopende w erken onmiddellijk voortgezet moesten w orden
om te voorkomen dat deze opdrachtgevers alternatieven voor de gefailleerde
vennootschappen zouden inschakelen w aarmee de w aarde uit het bedrijf zou
w egvloeien.
Op basis van de onderhandelingen is uiteindelijk met toestemming van de
rechter-commissaris op 14 mei 2021 en met toestemming van de pandhouders
aan w ie het grootste deel van de opbrengst zou toekomen overeenstemming
bereikt w aarbij de koper de inspanningsverplichting op zich heeft genomen om
vanaf 31 mei 2021 van het totale personeelsbestand zoveel mogelijk althans
12 mensen binnen de vennootschap van koper te w erk te stellen. Door de
curator zou tot die datum het personeel aan de koper ter beschikking w orden
gesteld teneinde de koper in de gelegenheid te stellen zoveel mogelijk w erken
c.q. opdrachtgevers te behouden.

6.5 Verantwoording
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6.5 Verantwoording
De curator heeft zich ingespannen om een zo breed mogelijke doorstart met
behoud van zoveel mogelijk w erkgelegenheid te verw ezenlijken. De opbrengst
die uiteindelijk per onderdeel is gerealiseerd is marktconform en had de
instemming der pandhouders en de curator heeft bereikt dat uiteindelijk een
groot deel van het personeel van de gefailleerde vennootschappen (al dan niet
rechtstreeks) voor het bedrijf van de koper w erkzaam is.

08-06-2021
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6.6 Opbrengst
€ 265.100,00

08-06-2021
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Toelichting
De totale opbrengst bedraagt € 265.100,- vrij van b.t.w . w aarvan een deel ad
€ 200.100,- aan de pandhouder ten goede is gekomen en een deel van €
65.000,- aan de boedel.

6.7 Boedelbijdrage
€ 10.000,00

08-06-2021
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Toelichting
In het kader van de sub 6.3 vermelde activatransactie is bij de pandhouder
een boedelbijdrage van € 10.000,- bedongen w elke onderdeel is van de sub
6.5 genoemde bedragen.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Vide 6.3. Er hebben tal van met de (voorbereiding van de) verkoop verband
houdende w erkzaamheden plaatsgevonden zoals inventarisatie,
onderhandeling, opstellen koopovereenkomsten, onderhouden van
mondelinge en schriftelijke contacten met gegadigde, de pandhouder en het
afw ikkelen van de activatransactie.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is van de vennootschappen een ordentelijke administratie aangetroffen die
aan de daaraan te stellen eisen voldoet.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De opeenvolgende jaarrekeningen van de vennootschappen zijn altijd tijdig
gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing gelet op de omvang van de vennootschappen.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator moet hier nog onderzoek naar doen.
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Aan de stortingsverplichting is voldaan.

15-09-2021
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator moet hier nog onderzoek naar doen.
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

Toelichting
De curator heeft vooralsnog geen aanw ijzingen van paulianeus handelen
aangetroffen.

15-09-2021
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator is nog doende met het onderzoek als bedoeld sub 7.5.
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De curator is nog doende met het onderzoek als bedoeld sub 7.5.

23-12-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden
en er is schriftelijk en mondeling contact onderhouden met de diverse
betrokkenen.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
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Toelichting
De boedelvorderingen bestaan uit het salaris van de curator, de verschotten
en de verzekering van de curator en een vordering van het UW V ter zake van
overgenomen loonverplichtingen.
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€ 88.091,78

15-09-2021
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 391.525,00
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Toelichting
De belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een
totaalbedrag ad € 391.525,00.
Eerens Slooperw erken B.V.: € 273.883,00
Eerens Asbestverw ijdering B.V.: € 117.642,00
€ 466.259,00

15-09-2021
2

Toelichting
De belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een
totaalbedrag ad € 466.259,00.
Eerens Slooperw erken B.V.: € 327.524,00
Eerens Asbestverw ijdering B.V.: € 138.735,00

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft tot dusverre nog geen preferente vorderingen ingediend.
€ 27.250,20

08-06-2021
1

15-09-2021
2

Toelichting
Het UW V heeft tot dusverre preferente vorderingen ingediend tot een
totaalbedrag ad € 27.250,20.
Eerens Slooperw erken B.V.: € 27.250,20
Eerens Asbestverw ijdering B.V.: € 0,00
€ 36.733,08
Toelichting
Het UW V heeft tot dusverre preferente vorderingen ingediend tot een
totaalbedrag ad € 36.733,08.
Eerens Slooperw erken B.V.: € 27.250,20
Eerens Asbestverw ijdering B.V.: € 9.482,88

8.4 Andere pref. crediteuren

23-12-2021
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 3.108,16

08-06-2021
1

Toelichting
Tot dusverre heeft één andere preferente crediteur een vordering ingediend
tot een totaalbedrag ad € 3.108,16.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
40

08-06-2021
1

Toelichting
Tot dusverre hebben 40 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 285.511,95.
Eerens Sloopw erken B.V.: 35
Eerens Asbestverw ijdering B.V.: 5
63

15-09-2021
2

Toelichting
Tot dusverre hebben 63 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 350.980,54.
Eerens Sloopw erken B.V.: € 320.460,69
Eerens Asbestverw ijdering B.V.: € 30.519,85

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 285.511,95

08-06-2021
1

Toelichting
Tot dusverre hebben 40 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 285.511,95.
Eerens Sloopw erken B.V.: € 269.178,04
Eerens Asbestverw ijdering B.V.: € 16.333,91
€ 350.980,54

15-09-2021
2

Toelichting
Tot dusverre hebben 63 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 350.980,54.
Eerens Sloopw erken B.V.: € 320.460,69
Eerens Asbestverw ijdering B.V.: € 30.519,85
€ 384.988,10
Toelichting
Tot dusverre hebben 73 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 384.988,10.
Eerens Sloopw erken B.V.: € 352.821,25
Eerens Asbestverw ijdering B.V.: € 32.519,85

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

23-12-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Naar verw achting zullen de faillissementen gelet op de omvang van de (te
verw achten) boedelvorderingen te zijner tijd kunnen w orden voorgedragen
voor opheffing w egens de toestand van de boedel.

08-06-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht en heeft
correspondentie en (telefonische) besprekingen gevoerd met crediteuren en
gefailleerden zelf.

08-06-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De boedel is niet betrokken in (een) procedure(s). De punten 9.1 t/m 9.3 van
dit verslag zijn derhalve niet aan de orde.

08-06-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

08-06-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

08-06-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

08-06-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:
- onderzoek als bedoeld in de diverse punten.

08-06-2021
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Naar verw achting zullen de faillissementen in de loop van 2021 kunnen w orden
afgew ikkeld.

08-06-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
22-3-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

23-12-2021
3

