
 

 

FAILLISSEMENTSVERSLAG     Nummer: 5  Datum: 18.03.2016                        

 

Aan dit openbare verslag kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Gegevens onderneming : Riool-liner.nl B.V. 

Faillissementsnummer : C/10/15/137 F (rechtbank Rotterdam) 

C/02/15/113 F (rechtbank Breda) 

Datum uitspraak : 17.02.2015 

 

Rechter-commissaris : de heer mr T.J. van Gessel 

Gerechtssecretaris :   de heer R. van Geene 

 

Curator  : mr P.E.A.M. Gerritse  

Faillissementsmedewerker : mevrouw M. van Hest-Smit 

    

Kantoorgegevens curator : Gerritse Poelman advocaten 

Postadres : Postbus 902 

5000 AX  Tilburg 

Telefoonnummer : 013 – 544 45 45  

Faxnummer : 013 – 544 60 90  

E-mail adres curator : gerritse@gpadvocaten.nl 

E-mail faillissementsmedewerker : faillissementen@gpadvocaten.nl  

 

Saldo boedelrekening verslagperiode : € 4.040,86 

Verslagperiode : 09.12.2015 – 18.03.2016 

Bestede uren totaal verslagperiode : curator 

mr P.E.A.M. Gerritse:  05 uur en 25 minuten 

faillissementsmedewerker 

mw. M. van Hest-Smit:  01 uur en 05 minuten 

Bestede uren totaal verslagperiode :      06 uur en 30 minuten 

Bestede uren totaal  :      71 uur en 50 minuten 
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Inleiding 

Faillietverklaring 

Bij vonnis van de rechtbank Rotterdam (C/10/15/137 F ) van 17 februari jl. is de besloten vennoot-

schap Riool-liner.nl B.V.  statutair gevestigd te Berkel en Rodenrijs, feitelijk gevestigd aan de Hoog-

braak nr. 1 te (5111 CS) Baarle Nassau in staat van faillissement verklaard.  De rechtbank Rotterdam 

heeft dit faillissement aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda overgedragen met benoeming 

van de heer mr T.J. van Gessel tot rechter - commissaris en ondergetekende tot curator.  

 

Bedrijfsgeschiedenis 

Riool-liner.nl B.V. is opgericht op 2 augustus 2011 met als aandeelhouders de heren W.A.J. de Groot 

en de heer J. Veurink. Op 16 november 2012 heeft TUBES Leidingrenovatie BvbA de aandelen over-

genomen.  De algemeen directeur van TUBES Leidingrenovatie BvbA is de heer B.C.M.J. Smeekens.  

 

 

Algemeen 

Activiteiten onderneming : Riool-liner.nl B.V. is opgericht om schade aan riole-

ringen te onderzoeken, op te sporen en te verhelpen, 

zonder dat daar graaf- en / of breekwerkzaamheden 

voor hoeven te worden verricht. Dit geschiedt met be-

hulp van een binnencoating die in bestaande riolerin-

gen vanaf DN-80 tot en met DN-400 kunnen worden 

aangebracht. Het betreffen voornamelijk huishoudelij-

ke rioleringen en kleine gemeentelijke rioleringen. De 

opdrachten komen uit geheel Nederland en België.  

Omzetgegevens  : (2014) € 162.000,00 

Personeel gemiddeld aantal : 1 

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie : TUBES Leidingrenovatie BvbA is bestuurder van cu-

randa. Van deze BvbA is de heer B.C.M.J. Smeekens 

bestuurder. 

1.2  Winst en verlies : (2014) € 5.500,00 (winst)   

1.3 Balanstotaal : Geen opgave bestuurder. 

1.4 Lopende procedures : - 
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1.5 Verzekeringen : Naar opgave van de indirect bestuurder zijn de gebrui-

kelijke verzekeringen afgesloten.  

1.6 Huur : Er wordt een kantoorruimte in Baarle Nassau gehuurd.  

1.7 Oorzaak faillissement : Naar de mening van de bestuurder verkeert de ven-

nootschap niet in een toestand opgehouden te hebben 

betalen. Er is verzet tegen het faillissementsvonnis in-

gesteld. Dit verzet dient op 11 maart a.s. om 14.00 uur 

voor de rechtbank te Rotterdam. Er is vonnis gewezen 

in de verzetprocedure op 11 maart 2015. Het verzet is 

ongegrond verklaard. De bestuurder van de vennoot-

schap heeft geen hoger beroep ingesteld.  

 

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 1 

2.2 Aantal in jaar voor faill. : 1 

2.3 Datum ontslagaanzegging : Voorwaardelijke ontslagaanzegging is geschied op 6 

maart jl. met van de rechter-commissaris verkregen 

toestemming. 

2.4 Toestemming ontslag r.c. d.d. : 06.03.2015 

 Werkzaamheden : Overleg met het UWV. Afgerond.  

 

3. Activa 

 Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving : - 

3.2 Verkoopopbrengst : - 

3.3 Hoogte hypotheek : - 

3.4 Boedelbijdrage : - 

3.5 Toestemming verkoop r.c. d.d. : - 

3.6.  Toestemming verkoop separatist : - 

 Werkzaamheden : - 

 

 Bedrijfsmiddelen 

3.7 Beschrijving : Van de Lage Landen Financial Services B.V. is een 

vrachtwagen van het merk DAF met het kenteken BT-

RD-87 met toebehoren geleased (financial lease). De 
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oorspronkelijke leasetermijn bedroeg in hoofdsom 

groot € 144.600,00 en bedraagt thans € 50.144,94 (bui-

ten niet achterstallige termijnen, kosten en rente). 

3.8  Verkoopopbrengst : € 47.795,00 

3.9  Boedelbijdrage : € 1.815,00. 

3.10  Bodemvoorrecht fiscus : N.v.t. 

3.11 Toestemming verkoop r.c. d.d. : N.v.t. 

3.12 Toestemming verkoop separatist : N.v.t. 

 Werkzaamheden : Onderzoek en overleg De Lage Landen Financial Ser-

vices B.V. Verkoop middels een veiling nu een geïnte-

resseerde derde geen gebruik van de mogelijkheid tot 

koop heeft gemaakt. De veiling is afgerond. De ver-

koop is inmiddels geëffectueerd.  

 

 Voorraden / onderhanden werk 

3.13  Beschrijving : In onderzoek. Volgens opgave van de bestuurder zijn 

er geen voorraden en is er geen onderhanden werk. De 

curator wil dit toetsen aan de hand van de administra-

tie. Deze is echter niet door de bestuurder aangeleverd. 

Volgens de aanwezige (beperkte) administratie is er 

echter op “inventaris” afgeschreven. Het is de curator 

niet bekend wat deze inventaris inhoudt. 

3.14 Verkoopopbrengst : P.m. 

3.15 Boedelbijdrage : P.m. 

3.16 Toestemming verkoop r.c. : P.m. 

 Werkzaamheden : P.m. 

 

 Andere activa 

3.17 Beschrijving : In onderzoek. Zie 3.13. 

3.18 Verkoopopbrengst : P.m. 

3.19 Toestemming verkoop r.c. : P.m. 

 Werkzaamheden : P.m. 
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Saldo boedelrekening 

3.20 Boedelrekening : € 4.043,83 

3.21 Boedel deposito rekening : N.v.t. 

 

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren : In onderzoek. Zie 3.13. 

4.2 Opbrengst : P.m. 

4.3 Boedelbijdrage : P.m. 

 

 Procedure(s) 

4.4 Toestemming r.c. voor het  

 voeren van procedure(s) : N.v.t. 

 Werkzaamheden : P.m. 

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en) : De financierder Rabobank Vechtstreek heeft aangege-

ven haar vordering te zullen verhalen op een derde die 

zich borg heeft gesteld. In dit verband heeft de bank 

geen vordering ingediend. De Rabobank Vechtstreek 

ziet af van haar separatistenpositie.  

5.2 Leasecontracten : De Lage Landen Financial Services B.V. (DLL) 

5.3 Beschrijving zekerheden : Pandrecht. 

5.4 Separatistenpositie : Zie 5.3. 

5.5 Boedelbijdragen : Conform afspraak met DLL.  

5.6 Eigendomsvoorbehoud : Per datum verslag is hier geen beroep op gedaan. 

5.7 Reclamerechten : Per datum verslag is hier geen beroep op gedaan. 

5.8 Retentierechten : Per datum verslag is hier geen beroep op gedaan. 

 Werkzaamheden : Studie stukken en overleg derden. De geleasde roeren-

de zaak (vrachtwagen met toebehoren) is middels een 

veiling verkocht. Afgerond.  
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6. Voortzetten / doorstart 

 Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden : Met van de rechter-commissaris verkregen toestem-

ming wordt in ieder geval gedurende het verzet / de 

(eventuele) hoger beroepsprocedure de exploitatie 

voortgezet. De exploitatie is enkele weken na datum 

faillissement, toen duidelijk werd dat geen inhoudelijk 

verweer op het ingestelde verzet zou worden verricht, 

beëindigd.  

6.2 Financiële verslaglegging : Er is een exploitatiebegroting opgesteld waaruit een 

winstgevende exploitatie volgt. 

6.3 Toestemming voortzetting r.c.  :  06.03.2015 

 

 Werkzaamheden : Overleg bestuurder. Contact opnemen met de bestuur-

der blijkt inmiddels moeilijk. Hij reageert niet op brie-

ven, telefonisch contact en e-mails.  

 

Doorstart 

6.4 Beschrijving : In onderzoek. Er heeft geen doorstart plaatsgevonden.  

6.5 Verantwoording : - 

6.6 Opbrengst : - 

6.7 Boedelbijdrage : - 

6.8 Toestemming doorstart r.c. d.d. : - 

 Werkzaamheden : Afgerond. 
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7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht : Naar opgave van de bestuurder is aan de boekhoud-

plicht voldaan. De curator heeft een en ander in onder-

zoek. 

7.2 Depot jaarrekeningen : Naar opgave van de bestuurder is de jaarrekening over 

2011 in 2014 gepubliceerd. Dit is dus ontijdig gebeurd. 

De jaarrekeningen over 2012 en 2013 zijn niet gedepo-

neerd. 

7.3 Goedk. verkl. accountant : N.v.t. 

7.4 Stortingsverpl. aandelen : In onderzoek. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek. Naar de stand van heden zijn er voorals-

nog geen aanwijzingen die een zodanig (bestuurders-) 

handelen veronderstellen. Bij gebrek aan administra-

tieve bescheiden en medewerking van de bestuurder tot 

het verstrekken van inlichtingen, houdt de curator alle 

rechten voor. 

7.6 Paulianeus handelen : In onderzoek. Naar de stand van heden zijn er voorals-

nog geen aanwijzingen die een zodanig (bestuurders-) 

handelen veronderstellen. Bij gebrek aan administra-

tieve bescheiden en medewerking van de bestuurder tot 

het verstrekken van inlichtingen, houdt de curator alle 

rechten voor. 

 Werkzaamheden : Onderzoek en overleg derden. 

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen : P.m. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 39.545,00 

8.3 Pref. vord. van het UWV : P.m. 

8.4 Andere pref. crediteuren : € 931,70 

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 9 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 49.164,39 

8.7 Verwachte wijze van  

 afwikkeling : Onbekend. 

 Werkzaamheden : Zie hiervoor. 
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9. Overig 

9.1  Termijn afwikkeling faill. : Onbekend. 

9.2  Plan van aanpak : Zie hiervoor. Verhoor bestuurder over de diverse 

hiervoor opgenomen onderwerpen.  

9.3 Indiening volgend verslag : 18.09.2016 

 Werkzaamheden : Zie hiervoor. 

  

 

         

     P.E.A.M. Gerritse
     c u r a t o r 

 

 

 

 

 

Bijlage(n): - tussentijds financieel verslag met nr. 000004 d.d. 18.03.2016 

    - bankafschrift met nr. 0006        d.d. 06.01.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een openbaar verslag ex art. 73a Fw. Het bevat een omschrijving van de toestand van de boedel. Derden worden door 

middel van dit verslag geïnformeerd over de voortgang van het faillissement. Aan dit verslag kunnen door derden geen rech-

ten worden ontleend. De curator heeft zich het recht voorbehouden slechts die gegevens in het verslag op te nemen, waarvan 

de curator het opportuun acht dat deze gegevens openbaar worden gemaakt. De lezer dient zich er dan ook van bewust te zijn 

dat niet altijd alle gegevens door de curator in dit verslag zijn opgenomen en / of door de curator kunnen worden aangepast. 

 

 

Deze zaak wordt behandeld door mr P.E.A.M. Gerritse, advocaat / curator bij Gerritse Poelman advocaten te Tilburg,  

Postbus 902 (5000 AX) te Tilburg /  t 013-5444545 / f 013-5446090 / gerritse@gpadvocaten.nl  

 


