
 

 

 

Faillissementsnummer: C/03/22/63 F 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

Datum faillissement: 8 juli 2022  

Verslagnummer: 1  

Datum verslag: 2 augustus 2022  

Curator: mr. R.G.H. Bongers  

R-C: mr. P. Hoekstra  

 

Naam onderneming • Brevan B.V.  

 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Brevan B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te 

(6031 RC) Nederweert aan de Molenweg 92, ingeschreven 

bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12030766.   
Activiteiten onderneming Naar opgaaf uit het handelsregister: 

Het verkrijgen, beheren en exploiteren van 

registergoederen, effecten en andere 

vermogensbestanddelen, tevens (groot)handel, im- en 

export, kweek van (regen)worden, alsmede 

kennisoverdracht terzake.  

  
Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal 

2020 € 221.266,- -/- € 10.756,-  € 137.244,- 

2019 € 368.692,- € 15.692,-  € 176.292,-  

    
 

Toelichting financiële gegevens De financiële gegevens over 2019 en 2020 zijn afkomstig 

uit de aangiften vennootschapsbelasting over de 

betreffende jaren. Over 2021 en 2022 zijn geen balans en 

ook geen winst- en verliesrekening aangereikt. Per datum 

faillissement was er daarnaast (nog) geen aangifte 

vennootschapsbelasting over 2021 ingediend.   

 

Personeel gemiddeld aantal Tot aanvang 2022 waren er twee werknemers in dienst, 

waaronder één van de betrokken bestuurders. Deze 

dienstverbanden zijn reeds voor datum faillissement 

afgewikkeld.  

  
Boedelsaldo € 5.050,00  
  

Verslagperiode 8 juli 2022 tot en met 31 juli 2022 

  
Bestede uren in verslagperiode 21 uur en 5 minuten 

  
Toelichting bestede uren  Tijdens de eerste verslagperiode heeft er een eerste 

inventarisatie van het faillissement plaatsgevonden, 

alsmede zijn de betrokken bedrijfsmiddelen verkocht en is 

de huurovereenkomst beëindigd.   
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1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie Enig aandeelhouder en alleen/zelfstandig bevoegd 

bestuurder van Brevan B.V. is de heer P.P. Brebels. Naast 

voornoemde heer Brebels was mevrouw C.C.M. van Beek 

eveneens als alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder 

betrokken. De heer L.K.J. Brebels was als feitelijk 

bestuurder betrokken.    

 

 Lopende procedures Er loopt een procedure in de Verenigde Staten van Amerika 

(VS). Hierover meer in het onderdeel procedures.  

    
 Verzekeringen De bedrijfsmatige verzekeringen zijn naar zeggen van de 

bestuurder reeds voor datum faillissement beëindigd. Er is 

tot dusverre ook niet van lopende polissen gebleken.   

   
 Huur Brevan B.V. huurde een cel in een voormalige 

champignonkwekerij. De huurovereenkomst is, na op grond 

van artikel 39 Fw te zijn opgezegd, met wederzijds 

goedvinden beëindigd tegen 22 juli 2022.   

 

 Oorzaak faillissement Naar zeggen van de bestuurder is het faillissement te wijten 

aan het navolgende: 

 

Brevan B.V. handelde in regenwormen. Deze wormen 

werden in Nederland en België ingekocht en in de VS 

verkocht. Eén van de bestuurders en tevens de  

aandeelhouder van Brevan B.V. is zelf woonachtig in de VS 

en exploiteert daar tevens een onderneming, welke 

onderneming voorzag in de import en distributie van de 

door Brevan B.V. verkochte en geëxporteerde wormen.  

 

Het transport van de wormen naar de VS verliep via 

luchtvracht. Bij het uitbreken van de coronapandemie zijn 

de luchtvrachten gestaakt, althans drastisch verminderd, 

waardoor Brevan B.V. het transport van de wormen 

noodgedwongen via scheepsvracht diende te verzorgen. 

Vanwege de (te) lange reisduur overleefden veel van de 

wormen het transport niet. Omdat luchtvracht niet mogelijk 

was, bestond er geen mogelijkheid om de wormen te 

exporteren naar de VS. De na corona hervatte 

vruchtvrachten zijn dusdanig in prijs gestegen dat het 

vervoeren middels luchtvracht niet meer rendabel was. 

Daar er tevens diverse schulden waren, heeft de betrokken 

aandeelhouder op voordracht van het bestuur besloten om 

de activiteiten te staken en het faillissement van de 

vennootschap te verzoeken.   
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De juistheid van voornoemde oorzaakomschrijving zal zoals 

te doen gebruikelijk nog nader worden onderzocht.  

    
 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Per datum faillissement waren er geen werknemers meer 

betrokken.   
2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Tot aanvang 2022 waren er twee werknemers in dienst.  

2.3 Datum ontslagaanzegging Niet aan de orde.  

 
 Werkzaamheden - 

  
 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

    
 

 Toelichting onroerende 

zaken 
Brevan B.V. had per datum faillissement geen onroerende 

zaken in eigendom.   

 

 Werkzaamheden Controleren van de kadastrale registers.  
 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbre

ngst 

Boedelbijdrag

e 

inventarisgoederen € 5.747,50,- n.v.t. 
 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
Brevan B.V. kende per datum faillissement een beperkte 

activa. Na een inventarisatie van dit actief door een derde, 

is aan de curator geadviseerd om de activa via een 

onderhands (opkopers)traject te vermarkten, omdat gezien 

de te verwachten opbrengst een veiling niet rendabel zou 

zijn.   

 

De goederen zijn aansluitend conform het verkoopadvies 

aan een vijftigtal partijen aangeboden, waarbij er 

uiteindelijk zes onderhandse biedingen zijn uitgebracht. De 

hoogste bieding bedroeg € 5.000,- te vermeerderen met 

BTW. Met machtiging van de rechter-commissaris is aan 

deze hoogste bieder gegund en verkocht.  

 

De bieding / koopsom had voor een deel ad € 4.750,- (excl. 

BTW) betrekking op inventarisgoederen en voor een deel ad 

€ 250,- (excl. BTW) op voorraadgoederen.   

 

De opbrengst van de niet bodemzaken ad € 250,- is 

integraal afgedragen aan de betrokken pandhouder, waarbij 
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er uit pragmatisch oogpunt geen boedelvergoeding is 

verzocht.  

 

De kosten voor het onderhands verkooptraject bedroegen € 

750,- (ICP transactie en daarmee geen BTW).    

     
 Bodemvoorrecht fiscus Vanwege het bestaan van fiscale schulden is het 

bodemvoorrecht ex artikel 57 lid 3 Fw bij/in de afwikkeling 

van de koopsom betrokken. Afhankelijk van de uiteindelijk 

te blijken fiscale vordering en het uiteindelijk te blijken vrij 

actief zal er aan het einde van het faillissement een 

definitieve inbrengplicht bodemzaken worden berekend, 

waarbij er zo nodig een correctie zal plaatsvinden in relatie 

tot de pandhouder.   

  
 Werkzaamheden Inventariseren en verkopen van de bedrijfsmiddelen, 

inclusief correspondentie en telefonisch contact met de 

betrokkenen.  

  
 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbre

ngst 

Boedelbijdrage 

voorraadgoederen € 302,50 n.v.t.  
 

 Toelichting voorraad  

Zie het onderdeel bedrijfsmiddelen.  

 Werkzaamheden Zie het onderdeel bedrijfsmiddelen.  
 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

    
 

3.13 Toelichting andere activa Er is tot dusverre niet van ander actief gebleken.   
 Werkzaamheden - 

 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting debiteuren Brevan B.V. heeft een vordering op een afnemer in de VS. 

Zie ter zake nader onder procedures.  
  

 Werkzaamheden -   
 

5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
Brevan B.V. hield een rekening-courant met kredietfaciliteit 

en een dollarrekening aan bij de ING Bank N.V. Gesaldeerd 
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heeft ING Bank N.V. een bedrag ad € 14.732,- te vorderen 

van Brevan B.V.  

 

Tot meerdere zekerheid kwam aan ING Bank N.V. een 

pandrecht toe ter zake van de bedrijfsmiddelen. Dit 

pandrecht is afgewikkeld bij de verkoop van de betrokken 

goederen, grotendeels bodemzaken. Een eventuele 

correctie ter zake van de inbrengplicht zal einde 

faillissement worden bezien.  

 

De ING Bank N.V. heeft geen pandrecht op vorderingen en 

daarmee ook niet op de vordering op de afnemer in de VS, 

waarover hieronder meer.  

 

Voorts hield Brevan B.V. een rekening-courant met 

kredietfaciliteit aan bij de coöperatieve Rabobank U.A. Uit 

dien hoofde heeft Rabobank een vordering ad € 23.672,-. 

Rabobank heeft geen zekerheden verkregen.  

     
 Leasecontracten Niet aan de orde.  

 

 Beschrijving zekerheden Behoudens de pandrechten op de roerende zaken welke aan 

ING Bank toekwamen, zijn er zover bekend geen 

zekerheden gevestigd.   

 

 Separatistenpositie Niet aan de orde. 

   
 Eigendomsvoorbehoud Niet van gebleken.  

 

 Retentierechten Niet van gebleken.  

 

 Reclamerechten Niet van gebleken.  

  
 Boedelbijdragen Niet aan de orde.  

  
 Werkzaamheden Correspondentie en telefonisch contact met de betrokken 

banken.   
 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden De bedrijfsactiviteiten zijn vanaf datum faillissement niet 

voortgezet.   

 Financiële verslaglegging - 

 Werkzaamheden - 

 

Doorstart 

 Beschrijving Niet aan de orde.  

 Verantwoording - 
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 Opbrengst - 

 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht Zoals te doen gebruikelijk zal dit nog onderwerp van 

onderzoek zijn.  

 

 Depot jaarrekeningen 2018: 4 juni 2019 (tijdig)  

2019: Niet gedeponeerd (niet tijdig) 

2020: Niet gedeponeerd (niet tijdig) 

2021: Niet gedeponeerd (nog niet depotplichtig per datum 

faillissement.   

 

 Goedk. verkl. accountant Niet aan de orde.  

 

 Stortingsverplichting 

aandelen 
Voor zover hieraan niet zou zijn voldaan, is deze 

verplichting verjaard. De vennootschap is in 1993 

opgericht.  

 

 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk zal dit nog onderwerp van 

onderzoek zijn.  

 

 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk zal dit nog onderwerp van 

onderzoek zijn.  

 

 Werkzaamheden Globale inventarisatie van de (beperkt) aangereikte 

administratie en telefonisch en mailcontact met het bestuur.  

 

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen PM  
 Pref. vord. van de fiscus Vooralsnog geen vordering aangemeld.    
 Pref. vord. van het UWV Niet aan de orde.  
 Andere pref. crediteuren Voor dit moment aangemeld: € 14.732,36.  
 Aantal concurrente 

crediteuren 
Voor dit moment aangemeld: 2.  

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Voor dit moment aangemeld: € 103.878,63. 

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend.   

 Werkzaamheden Eerste inventarisatie van de betrokken crediteurenposities.  

  

 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) Four R Farms / Reeder cs  

 Aard procedure Incassovordering (in de VS) 
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 Stand procedure Per datum faillissement was er reeds een procedure 

aanhangig in de VS, waarbij van een afnemer van wormen 

een bedrag ad $ 111.849,- wordt gevorderd. Het betreft 

zover thans wordt begrepen een incassoprocedure.   

 

Er wordt momenteel informatie ingewonnen bij de 

betrokken advocaat en naar aanleiding van de verkregen 

informatie en bescheiden zal de faillissementsboedel ter 

zake een nadere positie bepalen.  

   

 Werkzaamheden Correspondentie met de betrokken advocaat.  

  
 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend.  

 Plan van aanpak • Nadere inventarisatie van de schuldenlast; 

• Afwikkeling procedure VS; 

• Rechtmatigheidsonderzoek.  

  
 Indiening volgend verslag November 2022 

 Werkzaamheden Correspondentie met de rechter-commissaris.  

  
 

 

Weert, 2 augustus 2022     

 

 

mr. R.G.H. Bongers, 

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. 


