
 

 

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

 

Datum: 22 november 2016 Nummer: 4 

 

 

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 : € 16.793,32 

 

Verslagperiode : 24 augustus t/m 21 november 2016 

Bestede uren verslagperiode: 7,9 uur   

Bestede uren totaal : 77,5 uur  

 

 

De curator zal in dit faillissementsverslag uitsluitend de relevante ontwikkelingen 

gedurende de verslagperiode bespreken. Voor het overige verwijst de curator naar 

haar eerdere faillissementsverslagen van 4 maart, 2 juni en 24 augustus 2016.  
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1. Inventarisatie 

Directie en Organisatie 

Geen wijzigingen, zie verslag 3. 

 

Lopende procedures 

Afgewikkeld, zie verslag 3. 

 

Verzekeringen 

Dit aspect is afgewikkeld, zie verslag 3. 

 

Huur 

Dit punt is afgewikkeld, zie verslag 3. 

 

Oorzaak faillissement 

Geen wijzigingen, zie verslag 3. 

 

Bestede tijd:  - uur  

 

2. Personeel 

Aantal ten tijde van faillissement 

Afgewikkeld, zie verslag 3. 

 

Bestede tijd:  - uur  

 

3. Activa 

Onroerende zaken  

Afgewikkeld, zie verslag 3. 

 

Voorraad en inventaris 

Afgewikkeld, zie verslag 3. 

 

Kasgeld / banksaldi 

Er komen geen gelden van de G-rekening meer ten goede aan de boedel. Dit punt 

is afgewikkeld, zie verslag 3.  

 

Overige bedrijfsmiddelen 

Afgewikkeld, zie verslag 3. 
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Overige activa 

Afgewikkeld, zie verslag 3. 

 

Bestede tijd:  - uur  

 

4. Debiteuren 

De bestuurder heeft in het kader van de betalingsregeling inzake de rekening-

courantvordering op hem in privé in totaal aan op de boedelrekening voldaan een 

bedrag van € 4.037,31. In totaal dient de failliet nog een bedrag te voldoen van 

€ 15.255,21. Afspraak is dat het totale bedrag voor 1 juli 2017 is voldaan.  

 

Bestede tijd:  - uur  

 

5. Bank/Zekerheden 

Vordering van de bank(en) 

Dit punt is afgewikkeld. Zie verslag 3. 

 

Leasecontracten 

Afgewikkeld, zie verslag 3. 

 

Beschrijving zekerheden 

Afgewikkeld, zie verslag 3. 

 

Separatistenpositie 

Afgewikkeld, zie verslag 3. 

 

Boedelbijdragen 

Afgewikkeld, zie verslag 3. 

 

Eigendomsvoorbehoud 

Afgewikkeld, zie verslag 3. 

 

Reclamerechten 

Afgewikkeld, zie verslag 3. 

 

Retentierechten 

Afgewikkeld, zie verslag 3. 

 

Bestede tijd:  1,1 uur (afrondende werkzaamheden) 
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6. Doorstart/voortzetten 

Voortzetten 

Afgewikkeld, zie verslag 3. 

 

Doorstart 

Dit aspect is afgewikkeld, zie verslag 3. 

 

Bestede tijd:  - uur  

 

7. Rechtmatigheid 

Boekhoudplicht 

In de afgelopen verslagperiode heeft er een bespreking plaatsgevonden met de 

bestuurder en zijn alle door mij gesignaleerde transacties aan hem voorgehouden. 

Ten dele kwam er een afdoende antwoord; bij sommige transacties deelde de 

bestuurder mede dat deze hadden plaatsgevonden tijdens zijn twee maanden 

afwezigheid. Gedurende deze twee maanden had hij een zaakwaarnemer die zijn 

bedrijf leidde. 

 

Depot jaarrekeningen 

De jaarrekening over 2014 is niet tijdig gedeponeerd. Voor het overige geen 

wijzigingen, zie verslag 3. 

 

Goedkeuringsverklaring accountant 

Afgewikkeld, zie verslag 3. 

 

Stortingsverplichting aandelen 

De oprichting van deze besloten vennootschap heeft eerst plaatsgevonden op het 

moment dat er geen stortingsverplichting meer bestond bij oprichting van een 

besloten vennootschap.  

 

Onbehoorlijk bestuur 

Tijdens de bespreking over de ongebruikelijke transacties zijn ook ter sprake 

gebracht de activiteiten van de zaakwaarnemer tijdens de langdurige afwezigheid 

van de bestuurder en in wiens risicosfeer dit is gelegen. Daarbij zijn ook afgewogen 

de verhaalsmogelijkheden aan de zijde van de bestuurder. De bestuurder woont 

thans in een gehuurde woning waarin hij nog een kamer verhuurt aan derden, rijdt 

in een leasewagen en het kantoor van de huidige onderneming van de bestuurder is 

in deze privé-woning. De maandelijkse management fee is gering en de 

opbrengsten uit zijn recent gestarte onderneming zijn beperkt.  
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Paulianeus handelen 

Tijdens de bespreking met gefailleerde zijn deze onderwerpen eveneens besproken. 

De transacties die hebben plaatsgevonden in de aanloop naar het faillissement en 

tijdens de periode van afwezigheid van de bestuurder zijn ten dele onrechtmatig 

geweest. De opname in rekening-courant door de bestuurder wordt door hem aan 

de boedel terugbetaald, de overige transacties zal ik laten rusten nu de bestuurder 

niet of nauwelijks verhaal biedt. 

 

Bestede tijd: 2,3 uur  

 

8. Crediteuren  

Boedelvorderingen 

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

 

Preferente vordering van de fiscus 

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

 

Preferente vordering van het UWV 

Niet aan de orde. 

 

Andere preferente crediteuren 

Eén crediteur staat genoteerd voor een bedrag van € 4.917,80 met een voorrecht 

ex art. 3:287 BW.  

 

Concurrente crediteuren 

Tot op heden 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:  1,7 uur  

 

9. Procedures 

Naam wederpartijen 

Afgewikkeld, zie verslag 3. 

 

Aard procedure 

Afgewikkeld, zie verslag 3. 
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Stand procedure 

Afgewikkeld, zie verslag 3. 

 

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. Is afgerond. 

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

afgerond 

 

Indiening volgend verslag 

Het volgende verslag zal worden ingediend op 22 mei 2017. 

 

Bestede tijd:  2,8 uur  

 

Nijmegen, 22 november 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. 


