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FAILLISSEMENTSVERSLAG  
 

Nummer: 4, tevens tekstueel eindverslag  

Datum: 25 juli 2018 
 
Gegevens gefailleerden De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Aannemingsmij- en Stucadoorsbedrijf Biermans B.V. 
gevestigd te Echt en kantoorhoudende aan de 
Dijkveldstraat 48 te (6102 VR) Echt, ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer 12057789.   
 
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
Biermans Holding B.V. gevestigd te Echt en 
kantoorhoudende aan de Dijkveldstraat 48 te (6102 VR) 
Echt, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 
12057787.   
 

  
Faillissementsnummer C/01/17/183 F en C/01/17/184 F 
Datum uitspraak 20 juni 2017  
  
Curator Mr. S.A. van Ierssel   
Rechter-commissaris Mr. B.R.M. de Bruin  
  
Activiteiten onderneming Naar opgaaf uit het handelsregister: 

Bouwbedrijf (concern)  
Omzetgegevens 2015: Nog niet concreet bekend. 

2016: Nog niet concreet bekend. 
2017: Nog niet concreet bekend. 
 
De ondernemingen zijn reeds ruim voor datum faillissement 
gestaakt.   
 

Personeel gemiddeld aantal Er is geen personeel betrokken geweest in de 
vennootschappen.  

  

Boedelrekening NL 67 ABNA 0247730467  
Gerealiseerd actief € 0,- 
Actief per verslagdatum € 0,- 
  
Verslagperiode 1 januari 2018 t/m 30 juni 2018      
Bestede uren in verslagperiode Aannemingsmij- en Stucadoorsbedrijf Biermans B.V. 

2 uur en 10 minuten  

Biermans Holding B.V. 
1 uur en 5 minuten  

Bestede uren Totaal Aannemingsmij- en Stucadoorsbedrijf Biermans B.V. 
13 uur en 40 minuten 

Biermans Holding B.V. 
4 uur en 55 minuten  

 
1 Inventarisatie   
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1.1 Directie en organisatie Alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder en enig 

aandeelhouder van gefailleerden was de heer M.W.J. 
Biermans welke eveneens op 20 juni 2017 in staat van 
faillissement is verklaard.  
    

1.2 Winst en verlies 2015: Nog niet concreet bekend. 
2016: Nog niet concreet bekend. 
2017: Nog niet concreet bekend. 
 
De ondernemingen zijn reeds ruim voor datum faillissement 
gestaakt.   
 

1.3  Balanstotaal 2015: Nog niet concreet bekend. 
2016: Nog niet concreet bekend. 
2017: Nog niet concreet bekend. 
 
De ondernemingen zijn reeds ruim voor datum faillissement 
gestaakt.   
 

1.4 Lopende procedures Geen, voor zover thans bekend. 
1.5  Verzekeringen Geen, voor zover thans bekend. 
1.6 Huur Per datum faillissement waren de bedrijfsactiviteiten 

gestaakt en was er geen huurovereenkomst (meer) 
aanhangig.  
  

1.7  Oorzaak faillissement Naar zeggen van gefailleerde is het faillissement te wijten 
aan het navolgende: 
 
Vanwege een desinvestering in een vakantieproject in 
Duitsland is in deze vennootschappen een onoverbrugbaar 
tekort ontstaan, waarna de bestuurder in een eenmanszak 
verder is gaan ondernemen en de vennootschappen met 
schulden heeft laten voortbestaan. Uiteindelijk is de 
bestuurder in privé ook in een uitzichtloze financiële situatie 
geraakt en heeft hij naast zijn eigen faillissement ook het 
faillissement van de vennootschappen aangevraagd.    
   

 Werkzaamheden Intakebespreking met de bestuurder van gefailleerden 
(tevens intakebespreking in zijn eigen faillissement).    

 
2 Personeel    
 
2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
- 

2.2  Aantal in jaar voor 
faillissement 

- 

2.3 Datum ontslagaanzegging -  
 Werkzaamheden -   
 
 
3 Activa    
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Onroerende zaken 
3.1 Beschrijving -       
3.2  Verkoopopbrengst - 
3.3 Hoogte hypotheek - 
3.4 Boedelbijdrage - 
 Werkzaamheden - 
 
 
Bedrijfsmiddelen 
3.5 Beschrijving De activiteiten waren reeds ruim voor faillissement 

gestaakt.   
3.6 Verkoopopbrengst - 
3.7 Boedelbijdrage - 
3.8 Bodemvoorrecht fiscus - 
  Werkzaamheden -   
 
Voorraden / onderhanden werk 
3.9 Beschrijving De activiteiten waren reeds ruim voor faillissement 

gestaakt.   
3.10 Verkoopopbrengst - 
3.11 Boedelbijdrage - 
 Werkzaamheden -  
 
Andere activa 
3.12 Beschrijving -            
3.13 Verkoopopbrengst - 
 werkzaamheden -  
 
4 Debiteuren    
 
4.1 Omvang debiteuren -     
4.2 Opbrengst tot heden - 
4.3 Boedelbijdrage - 
 Werkzaamheden -   
 
 
 
5 Bank / 

zekerheden 

   

 
5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
De ABN Amro Bank heeft de vennootschappen destijds van 
een krediet / werkkapitaal voorzien. De vordering van de 
bank bedraagt omstreeks € 23.000,-.  
 

5.2 Leasecontracten Zover bekend geen.  
   

5.3 Beschrijving zekerheden -   
5.4 Separistenpositie - 
5.5 Boedelbijdragen - 
5.6 Eigendomsvoorbehoud - 
5.7 Reclamerechten - 
5.8 Retentierechten - 
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 Werkzaamheden Correspondentie banken.  
 
 
6 Doorstart / 

voortzetten 

  

 
Voortzetten 
6.1 Exploitatie / zekerheden De bedrijfsactiviteiten waren reeds beëindigd per datum 

faillissement.     
6.2 Financiële verslaglegging - 
 Werkzaamheden - 
 
Doorstart 
6.3 Beschrijving Een doorstart is niet aan de orde.  
6.4 Verantwoording - 
6.5 Opbrengst - 
6.6 Boedelbijdrage - 
 Werkzaamheden - 
 
7 Rechtmatigheid    
 
7.1 Boekhoudplicht Gefailleerde heeft diverse administratie aangereikt. Deze 

administratie is nog niet volledig. De curator wacht thans op 
aanvullende administratie.     
 
Verslag 2: 
De afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder 
aanvullende informatie / administratie aangereikt.    
  

7.2 Depot jaarrekeningen Nog te onderzoeken (bestuurder echter reeds gefailleerd) 
7.3 Goedk. Verkl. Accountant n.v.t. 
7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
Nog te onderzoeken (bestuurder echter reeds gefailleerd) 

7.5 Onbehoorlijk bestuur Nog te onderzoeken (bestuurder echter reeds gefailleerd) 
7.6 Paulianeus handelen Nog te onderzoeken. 
 Werkzaamheden Quick scan aangereikte administratie.   
 
8  Crediteuren    
 
8.1 Boedelvorderingen P.M.  
8.2 Pref. Vord. van de fiscus Aannemingsmij- en Stucadoorsbedrijf Biermans B.V. 

Thans aangemeld: € 3.393,- 
 

Biermans Holding B.V. 
Thans aangemeld: € 12.450,- 
 

8.3 Pref. Vord. van het UWV N.v.t.  
8.4 Andere pref. Crediteuren Tot dit moment nog niet aangemeld / bekend.   

 
8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
Aannemingsmij- en Stucadoorsbedrijf Biermans B.V. 
Thans aangemeld: 5 

 

Biermans Holding B.V. 
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Thans aangemeld: 1 

 
 

8.6 Bedrag concurrente 
crediteuren 

Aannemingsmij- en Stucadoorsbedrijf Biermans B.V. 
Thans aangemeld: € 36.130,88 

 

Biermans Holding B.V. 
Thans aangemeld: € 296,48 

 
8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Opheffing wegens gebrek aan baten (beide 

faillissementen).   
 Werkzaamheden Inventariseren en verwerken crediteuren. 
 
9 Procedures  
   
9.1 Naam wederpartij(en) - 
9.2  Aard procedure - 
9.3 Stand procedure - 
 werkzaamheden - 
 
 
10 Overig  
   
10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
tweede helft 2018 (beide faillissementen) 

10.2  Plan van aanpak - inventariseren crediteuren; 
- administratieonderzoek.  

10.3 Indiening volgend verslag Dit 4e verslag betreft het tekstuele eindverslag.   
 werkzaamheden Verslaglegging; correspondentie rechter-commissaris; 

correspondentie Post NL en kvk.  
 
Weert, 25 juli 2018  
 
 
mr. S.A. van Ierssel,   
curator 
 
 
 
Disclaimer: 
Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo 
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk 
is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf 
– bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste 
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

 


