
 

 

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) 

 

Datum: 24 augustus 2016 Nummer: 3 

 

 

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid A-Best-Dienstverlening B.V., tevens 

h.o.d.n. A-Best-Asbestverwijdering, statutair gevestigd 

te Wijchen en kantoorhoudende te (6657 KM) Boven-

Leeuwen aan de Expeditieweg 1 (KvK-nummer: 

58176101) 

 

Faillissementsnummer : F.05/16/130 

Datum uitspraak : 23 februari 2016 

Curator : mr. A.M.T. Weersink 

Rechter-commissaris : mr. E. Boerwinkel 

 

Activiteiten onderneming : Sanering en overig afvalbeheer; asbestverwijdering, 

sanering en/of verwijdering van andere toxische en 

gevaarlijke bouwmaterialen, industriële reiniging en 

isolatiewerken  

Omzetgegevens : 2015 € 302.000,= volgens conceptcijfers 

  2014 € 157.055,= ( netto omzet) 

  2013 € 3.200,= ( netto omzet); start onderneming 

Personeel gemiddeld aantal : ten tijde van faillissement bestuurder/DGA 

 

Saldo boedelrekening : € 13.116,34 

 

Verslagperiode : 2 juni t/m 23 augustus 2016 

Bestede uren verslagperiode: 5,3 uur   

Bestede uren totaal : 69,6 uur 

 

 

De faillissementsverslagen van 4 maart 2016 en 2 juni 2016 worden hierna volledig 

in een kleiner lettertype weergegeven. De aanvullingen ten opzichte van de eerste 

twee verslagen worden gecursiveerd  weergegeven onder het kopje “Verslag 3”. 
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1. Inventarisatie 

Directie en Organisatie 

 

 

 

  

 

  

 

 

Winst, verlies en balanstotaal  

Jaar Netto-omzet Winst / Verlies Balanstotaal 

2013 € 3.200,= € 1.611,= € 3.505,= 

2014 € 157.055,= ( € 9600,=) € 62.215,= 

2015  € 302.000,= concept ( € 125.598,=) (concept) € 315.425,= (concept) 

 

Lopende procedures 

Niet aangetroffen 

 

Verzekeringen 

Er zijn een tweetal verzekeringen aangetroffen. Een voertuigenverzekering en bedrijfsaansprakelijkheid. 

Beide verzekeringen zijn inmiddels opgezegd. 

 

Verslag 2 

Het is nog niet duidelijk of er sprake zal zijn van premierestitutie. 

 

Verslag 3 

Er is een schadeuitkering vanwege waterschade van de verzekeraar ontvangen ad 

€ 4.917,80. Er is geen sprake van premierestitutie. 

 

Huur 

Gefailleerde onderneming huurde kantoorruimte in een bedrijfsverzamelgebouw. De maandelijkse huur 

bedroeg € 325,= ex BTW. Er was een borg voldaan ter grootte van drie maanden. De huurovereenkomst 

is door de curator opgezegd. Per 15 maart 2016 neemt de doorstarter de huurovereenkomst over en de 

doorstarter zal vanaf 1 maart 2016 de huurpenningen voor haar rekening nemen. Een en ander is met 

de borg verrekend. De doorstarter zal de borgsom aan de boedel voldoen. 

 

Verslag 2 

De borgsom is inmiddels aan de boedel voldaan, nu dit een onderdeel was van de totale koopsom activa.  

 

Verslag 3 

Dit punt is afgewikkeld. 

 

 

A-Best Group B.V. 

A-Best-Dienstverlening B.V. A-Best Bedrijfsdiensten B.V. 
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Oorzaak faillissement 

Door de bestuurder van gefailleerde onderneming wordt medegedeeld dat hij de projecten voor een te 

laag bedrag heeft aangenomen waardoor hij op diverse projecten verlies heeft geleden. Daarnaast heeft 

de bestuurder zoveel projecten aangenomen dat hij hiervoor uitzendkrachten en ZZP’ers moest inhuren. 

De bestuurder die zelf ook meewerkte op projecten heeft onvoldoende toezicht kunnen houden op alle 

lopende projecten waardoor tal van projecten niet door de asbestkeuring kwamen en er nawerk, voor 

rekening van de vennootschap, ontstond om de projecten alsnog goedgekeurd te krijgen. 

Volgens de bestuurder kwam daar nog bij dat op 25 november 2015 een groot project door de 

omgevingsdienst in opdracht van een gemeente werd stilgelegd. Een aanzienlijk deel van de activiteiten 

van gefailleerde onderneming kwamen toen stil te liggen. Er waren niet onmiddellijk vervangende 

projecten van die omvang voorhanden. Daarnaast heeft het staken van deze werkzaamheden ook 

reputatieschade voor het bedrijf ten gevolge gehad. Onder punt 9 wordt hierop teruggekomen. 

 

Bestede tijd:  - uur  

 

2. Personeel 

Aantal ten tijde van faillissement 

Per datum faillissement was enkel nog de bestuurder/DGA in dienst van de onderneming. Deze 

bestuurder had per 1 maart 2016 het dienstverband met gefailleerde onderneming beëindigd. Door de 

curator is een en ander bevestigd aan de bestuurder. 

 

Aantal in jaar voor faillissement 

In 2015 waren er naast de bestuurder nog twee werknemers loondienst. De arbeidsovereenkomsten met 

deze twee medewerkers zijn medio 2015 respectievelijke januari 2016 beëindigd. 

 

Datum ontslagaanzegging 

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst per 1 maart 2016 is schriftelijk vastgelegd door de curator. 

 

Bestede tijd:  - uur  

 

3. Activa 

Onroerende zaken  

Niet aangetroffen. 

 

Voorraad en inventaris 

Op datum faillissement was er nog kantoorinventaris aanwezig bestaande uit een bureau met 

bureaustoel, 4 stoelen en een computer. Er ontstond discussie over de eigendom van deze roerende 

zaken nu de bestuurder in 2015 een VW-Crafter heeft gekocht en een aanbetaling diende te voldoen van 

€ 14.000,= ex BTW. Deze aanbetaling is door de moedervennootschap voldaan en in ruil daarvoor werd 

de moedervennootschap eigenaar van de inventaris. Een factuur waaruit deze transactie bleek is niet 

aangetroffen. In het kader van de doorstart is in de koopprijs deze discussie beslecht. 

 

Kasgeld / banksaldi 

Per datum faillissement stond er € 1.835,37 op de betaalrekening bij ING. Er dient nog uitgezocht te 

worden of er per datum faillissement nog betaalopdrachten zijn verstrekt. 
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Per datum faillissement stond er een bedrag van € 5.002,80 op de G-rekening aangehouden bij ING. De 

verwachting is dat de belastingdienst zich nog ten dele hierop gaat verhalen. 

 

Verslag 2 

Het bedrag op de G-rekening is nog niet met de Belastingdienst afgewikkeld. Conform opgave van de 

bank bedroeg het saldo op de betaalrekening per datum faillissement € 3.002,38, het saldo van de 

spaarrekening € 4,53 en het saldo van de g-rekening € 7.133,26. De curator heeft verzocht de saldi van 

de betaal- en de spaarrekening over te maken op de boedelrekening en het saldo van de g-rekening 

naar de belastingdienst. Uit het onderzoek ten aanzien van de betaalopdrachten per datum faillissement 

blijkt echter dat er op datum faillissement ten laste van zowel de betaalrekening als de g-rekeningen 

nog betalingen zijn gedaan. De curator heeft de bank verzocht deze betalingen, ter hoogte van 

€ 2.786,28 respectievelijk € 2.130,46, te restitueren. Na datum faillissement zijn er nog crediteringen op 

de rekening bijgeschreven ter hoogte van € 2.208,25. De curator heeft de bank verzocht deze 

crediteringen over te maken naar de boedelrekening. Inmiddels is door de bank een bedrag van 

€ 5.796,16 overgemaakt op de boedelrekening. De curator heeft bij de bank navraag gedaan hoe dit 

bedrag is opgebouwd en verzocht de resterende verschuldigde bedragen tevens te voldoen.    

 

Verslag 3 

Uit de informatie die de curator van de bank heeft ontvangen, is gebleken dat in 

het door de bank opgegeven saldo van de betaalrekening per datum faillissement 

reeds de debiteringen van datum faillissement zijn meegenomen. Het door de bank 

overgemaakte bedrag van € 5.796,16 bestaat derhalve uit de saldi van de betaal-

en spaarrekening per datum faillissement, de bovenvermelde crediteringen van na 

datum faillissement van € 2.208,25 alsmede een latere creditering van na datum 

faillissement van € 581,-.  

Ten aanzien van de g-rekening heeft de curator nog geen bericht van de bank 

ontvangen of het saldo per datum faillissement alsmede de debitering op datum 

faillissement naar de belastingdienst is overgemaakt. Nu er geen crediteringen na 

datum faillissement zijn ontvangen op de g-rekening, verwacht de curator geen 

betaling meer van de belastingdienst inzake de g-rekening.  

 

Overige bedrijfsmiddelen 

Gefailleerde vennootschap huurde een leasevoertuig; VW-Crafter. De doorstarter heeft aangegeven de 

leaseovereenkomst te willen overnemen. Het contract is inmiddels overgezet op naam van de 

doorstarter zodat dit punt is afgewikkeld. 

Voor het overige werden de bedrijfsmiddelen per project gehuurd c.q. gekocht. Er zijn geen 

bedrijfsmiddelen noch voorraad aangetroffen. 

 

Overige activa 

Gefailleerde vennootschap beschikte wel over: telefoonlijnen, website, e-mailadres en domeinnamen. De 

doorstarter was hierin geïnteresseerd evenals in de asbestcertificaat welke noodzakelijk is voor het 

verrichten van asbestsaneringen. Onder punt 6 wordt hierover een en ander nader toegelicht evenals de 

afwikkeling van de voorraad/inventaris. 

 

Bestede tijd:  0,3 uur  
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4. Debiteuren 

Tijdens de eerste bespreking is door de bestuurder van failliet aangegeven dat er slechts twee 

debiteuren nog zouden moeten betalen en dat het zou gaan om een bedrag van nog geen € 1.000,= 

totaal. Bij een eerste onderzoek in de administratie bleek dat er nogal wat onduidelijkheden waren met 

betrekking het totale bedrag dat door de debiteuren nog betaald zou moeten worden. De bestuurder gaf 

aan dat hij ook niet exact op de hoogte was van de nog debiteurenstand. Dit is in onderzoek. 

Er is wel een vordering uit hoofde van rekening-courant op de bestuurder, privé. Deze vordering  

groot € 19.000,= afgerond wordt door hem erkend. Er is inmiddels een betalingsregeling 

overeengekomen met de bestuurder, privé. 

 

Verslag 2 

Het onderzoek naar de debiteuren is afgerond. De debiteuren zijn aangeschreven en twee debiteuren 

hebben inmiddels een bedrag van in totaal € 2.208,25 op de rekening van gefailleerde bij ING voldaan. 

De curator heeft ING verzocht deze bedragen over te maken naar de boedelrekening. Eén debiteur heeft 

zijn schuld verrekend met zijn vordering op gefailleerde. 

 

De betalingsregeling met de bestuurder in privé wordt door de bestuurder tot op heden stipt 

nagekomen. Inmiddels heeft de boedel een bedrag van € 1.000 ontvangen.  

 

Verslag 3 

De bestuurder komt de betalingsregeling nog steeds na. De boedel heeft inmiddels 

een bedrag van € 2.500 ontvangen. 

 

Bestede tijd:  - uur  

 

5. Bank/Zekerheden 

Vordering van de bank(en) 

Gefailleerde vennootschap bankierde bij ING. Echter de onderneming had geen financiering. Failliet hield 

een betaalrekening en een G-rekening aan bij ING. De betaalrekening mocht geen debetstand vertonen. 

 

Verslag 2 

De betaalrekening bij ING is inmiddels opgeheven.  

 

Leasecontracten 

Er was een leasecontract met betrekking tot een voertuig. Door de doorstarter werd gemeld dat hij dit 

contract wenst over te nemen. De doorstarter is in overleg met de leasemaatschappij. 

 

Verslag 2 

Dit aspect is afgewikkeld.  

 

Beschrijving zekerheden 

Er zijn geen zekerheden gevestigd door gefailleerde vennootschap. 
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Separatistenpositie 

Niet aanwezig. 

 

Boedelbijdragen 

Niet aan de orde. 

 

Eigendomsvoorbehoud 

Aangezien er geen voorraad is aangetroffen speelt ook een eigendomsvoorbehoud geen rol. 

 

Reclamerechten 

Niet aan de orde. 

 

Retentierechten 

Niet aangetroffen 

 

Bestede tijd:  0,5 uur  

 

6. Doorstart/voortzetten 

Voortzetten 

Exploitatie zekerheden  

Niet aan de orde. 

 

Financiële verslaglegging 

Niet aan de orde. 

 

Doorstart 

Beschrijving 

Tijdens de eerste bespreking gaf de bestuurder aan dat hij een doorstart zou wensen. Hij had daartoe 

nog een vennootschap waarin hij het actief zou kunnen onderbrengen. De doorstarter had met name 

interesse in het asbestverwijderingscertificaat dat overdraagbaar was en de telefoonlijnen, website, e-

mailadressen en domeinnamen. 

Daarnaast was er nog discussie over de inventaris en de aanbetaling van de leaseauto. 

 

Verantwoording 

Er is onderzocht wat de kosten waren voor het aanvragen van een nieuw certificaat. Deze kosten zijn 

€ 15.000,= ex BTW. Het huidige certificaat is niet compleet en daar moet nog ongeveer € 3.000,= ex 

BTW in worden geïnvesteerd om dit volledig te krijgen. De waarde van de inventaris was nagenoeg nihil. 

De waarde van de telefoonlijnen c.a. is slecht waardeerbaar evenals de aanbetaling aan de 

leasemaatschappij voor het voertuig. 

 

Opbrengst 

€ 9.000,= met een beroep op art. 37d WOB. 
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Verslag 2 

De koopsom is inmiddels voldaan aan de boedel.  

 

Boedelbijdrage 

Niet aan de orde. 

 

Bestede tijd:  - uur  

 

7. Rechtmatigheid 

Boekhoudplicht 

Maandelijks werden de credit- en debet facturen naar de boekhouder gezonden en deze zorgde voor 

verdere verwerking in een administratief systeem. De boekhouder deed ook aangifte OB en loonheffing.  

Er zal nog moeten worden onderzocht of een en ander deugdelijk is verwerkt. 

 

Verslag 2 

Dit onderzoek is thans gaande.  

 

Verslag 3 

De boekhouder verwerkte de administratie zoals deze werd aangeleverd door de 

administratief medewerkster en de bestuurder van de gefailleerde onderneming. 

Deze verwerking is door de boekhouder op juist wijze verricht. Bij het onderzoek 

zijn wel enkele opmerkelijke transacties naar boven gekomen en daarover zal in de 

komende verslagperiode met de bestuurder worden gesproken. 

 

Depot jaarrekeningen 

De jaarrekening 2013 is gedeponeerd op 11-8-2014. 

Uit het uittreksel Kamer van Koophandel blijkt niet dat de jaarrekening 2014 is gedeponeerd. Dit wordt 

tijdens de bespreking met de bestuurder eveneens besproken. 

 

Goedkeuringsverklaring accountant 

Niet aan de orde gezien de omvang van de onderneming. 

 

Stortingsverplichting aandelen 

Moet nog onderzocht worden. 

 

Verslag 2 

Is in onderzoek. 

 

Verslag 3 

De bestuurder zal hierover bevraagd worden tijdens de bespreking, waarbij ook het 

voorgaande aan de orde zal worden gesteld. 

 

Onbehoorlijk bestuur 

Moet nog onderzocht worden. 
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Verslag 2 

Is in onderzoek. 

 

Verslag 3 

Of er sprake is van onbehoorlijk bestuur zal beoordeeld moeten worden aan de 

hand van de uitkomsten uit de bespreking met de bestuurder. 

 

Paulianeus handelen 

Moet nog onderzocht worden. 

 

Verslag 2 

Is in onderzoek. 

 

Verslag 3 

Kort voor datum faillissement is de bescheiden inventaris overgedragen aan de 

moedervennootschap en verrekend met de aanbetaling voor een leasevoertuig. 

Deze transactie is met de bestuurder besproken en bij de doorstart ( de doorstarter 

is een vennootschap die wordt beheerst door dezelfde bestuurder als van de failliet) 

is in de koopprijs hiermee rekening gehouden. 

Verder zijn er nog enkele betalingen via de bank verricht die met de bestuurder 

moeten worden besproken. Ook dit wordt in de komende verslagperiode aan de 

orde gesteld. 

 

Bestede tijd: 0,2 uur  

 

8. Crediteuren  

Boedelvorderingen 

Tot op heden zijn dit de kosten van executie en vereffening. 

 

Preferente vordering van de fiscus 

Volgens opgave een maand loonheffing; arbeidsloon bestuurder. Waarschijnlijk volgt ook een art. 29 lid 

2 WOB-vordering en een vordering WOB over het eerste kwartaal. 

 

Verslag 2 

De fiscus heeft tot op heden nog geen vordering ingediend. 

 

Verslag 3 

Inmiddels heeft de fiscus een preferente vordering ad € 81.727 ingediend. 

 

Preferente vordering van het UWV 

Niet aan de orde. 
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Andere preferente crediteuren 

Tot op heden niet bekend. 

 

Verslag 2 

Eén crediteur staat genoteerd voor een bedrag van € 4.917,80 met een voorrecht ex art. 3:287 BW.  

 

Concurrente crediteuren 

Op dit moment heeft de curator de vorderingen van 14 crediteuren voorlopig erkend voor een 

totaalbedrag van € 115.060,55.   

 

Verslag 2 

Inmiddels heeft de curator de vorderingen van 32 crediteuren voorlopig erkend voor een totaalbedrag 

van € 257.977,18. 

 

Verslag 3 

Thans heeft de curator de vorderingen van 34 crediteuren voorlopig erkend voor 

een totaalbedrag van € 260.683,50. 

 

Verwachte wijze van afwikkeling 

Waarschijnlijk wordt dit faillissement opgeheven wegens toestand van de boedel. 

 

Bestede tijd:  1,4 uur  

 

9. Procedures 

Naam wederpartijen 

N.v.t. 

 

Aard procedure 

Eind november 2015 is door de omgevingsdienst, die in opdracht van een gemeente de controles 

uitvoert op de asbestsanering,  een project waaraan gefailleerde vennootschap reeds 2,5 maand 

werkzaamheden verrichtte, in opdracht van een sloopbedrijf, stil gelegd. Er zou niet aan de 

noodzakelijke eisen zijn voldaan. Door de bestuurder is een advocaat in de arm genomen die inmiddels 

de gemeente aansprakelijk heeft gesteld. De gemeente heeft inmiddels een melding gedaan bij haar 

verzekeringsmaatschappij die deze kwestie in onderzoek heeft. 

 

Verslag 2 

Gefailleerde onderneming verrichte haar werkzaamheden in onder-aanneming. Het sloopbedrijf was de 

hoofdaannemer. Door het stilleggen van de werkzaamheden bij gefailleerde vennootschap, heeft het 

sloopbedrijf ook schade geleden. Het sloopbedrijf heeft zich ook van rechtsbijstand laten voorzien om 

haar positie richting de opdrachtgeefster in kaart te brengen. De hoofdaannemer heeft de vordering uit 

hoofde van schade van gefailleerde op de gemeente overgenomen middels een cessie voor een bedrag 

van € 3.000.  
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Verslag 3 

De betaling van het bedrag van € 3.000,- is inmiddels gevolgd, zodat dit punt is 

afgewikkeld. 

 

Stand procedure 

Nog geen gerechtelijke procedure. 

 

Bestede tijd:  - uur  

 

10. Overig 

Termijn afwikkeling faillissement 

Op dit moment nog niet aan te geven. 

 

Plan van aanpak 

In de volgende verslagperiode zal de curator de volgende werkzaamheden verrichten: 

1. Aanschrijven crediteuren. Is afgerond. 

2. Aanschrijven debiteuren. Is afgerond. 

3. Incasseren koopsom i.v.m. doorstart en vordering op bestuurder. Vordering op 

bestuurder dient nog bewaakt te worden.  

4. Rechtmatigheidsonderzoek. Onderzoek is nog niet afgerond. Een bespreking met 

de bestuurder zal nog moeten volgen. 

5. Afwikkeling aansprakelijkheidstelling gemeente en overleg met advocaat bestuurder. Is 

afgerond. 

 

Indiening volgend verslag 

Het volgende verslag zal worden ingediend op 24 november 2016 

 

Bestede tijd:  2,5 uur  

 

Nijmegen, 24 augustus  2016 

 

 

A.M.T. Weersink 

curator 

 

 

Aan dit openbaar verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Het verslag is bedoeld om 

derden te informeren over de voortgang van het faillissement met betrekking tot die aspecten, waarvan 

de curator meent dat bepaalde informatie in dit stadium openbaar gemaakt kan worden. Aangaande die 

informatie heeft de curator getracht een en ander zo zorgvuldig mogelijk te formuleren, doch de lezer 

dient zich te realiseren dat sommige informatie bewust dan wel onbewust door de curator niet kan zijn 

weergegeven. 


