
 

 

 

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

 

Datum: 5 oktober 2016 Nummer: 2 

 

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid, A-Best-Group B.V., statutair 

gevestigd te en kantoorhoudende te (6627 KP) 

Maasbommel (gem. West Maas en Waal) aan het 

Molenwegje 51 (KvK-nummer: 63715392) 

Faillissementsnummer : C/05/16/368 F 

Datum uitspraak : 7 juni 2016 

Curator : mr. A.M.T. Weersink 

Rechter-commissaris : mr. E. Boerwinkel 

 

Activiteiten onderneming : sanering en overig afvalbeheer; 

asbestverwijdering, reiniging en 

schoonmaakwerkzaamheden. 

Omzetgegevens                       : er zijn geen jaarstukken over 2015; 

vennootschap is eerst in 2015 opgericht 

Personeel gemiddeld aantal : per november 2015: 1 werkneemster 

 

Saldo boedelrekening : € 936,32 

 

Verslagperiode : 5 juli t/m 4 oktober 2016 

Bestede uren verslagperiode : 12,8 uur 

Bestede uren totaal : 23,7 uur  

 

Het eerste faillissementsverslag van 5 juli 2016 wordt hierna volledig in een kleiner 

lettertype weergegeven. De aanvullingen ten opzichte van het eerste verslag 

worden gecursiveerd weergegeven onder het kopje “verslag 2”. 

 

1. Inventarisatie 

Directie en Organisatie 

De directie van A-Best Group B.V. wordt gevoerd door de bestuurder de heer Kevin Willemse. 

 

 

 

  

 

 

 

A-Best Group B.V. 

A-Best-Dienstverlening B.V. A-Best Bedrijfsdiensten & 

Opleidingen B.V. 
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Verslag 2 

A-Best Bedrijfsdiensten B.V. is een vennootschap die geen activiteiten verricht. De 

bestuurder, de gefailleerde vennootschap A-Best Group B.V., gaf te kennen dat hij 

ook van A-Best Bedrijfsdiensten & Opleidingen B.V. het faillissement had verzocht. 

Op 23 september 2016 is inderdaad ook het faillissement van A-Best 

Bedrijfsdiensten & Opleidingen B.V. uitgesproken. 

 

Winst, verlies en balanstotaal  

De jaarverslagen over 2015, datum van oprichting vennootschap, en 2016, tot aan datum faillissement, 

zijn niet opgesteld. Uit de beperkte administratie die ik ontvangen heb kunnen de cijfers niet worden 

afgeleid zonder dat er eerst een bespreking met de bestuurder heeft plaatsgevonden. 

 

Lopende procedures 

Er is een procedure gestart door de werkneemster die een loonvordering heeft ingesteld. Ten gevolge 

van het faillissement is deze procedure geschorst.  

 

Verzekeringen 

Voor zover aanwezig zijn deze opgezegd.  

 

Verslag 2 

Er is geen sprake van premierestitutie uit hoofde van de opgezegde verzekeringen. 

 

Huur 

De verwerking van de administratie van de vennootschap werd gedaan op het privé adres van de 

bestuurder. Er is geen huurovereenkomst gesloten met de bestuurder in zijn hoedanigheid van privé 

persoon met de vennootschap.  

 

Oorzaak faillissement 

De oorzaak van het faillissement is te wijten aan het feit dat de dochtervennootschap A-Best-

Dienstverlening in staat van faillissement is verklaard door uw rechtbank op 23 februari 2016 en 

dientengevolge de moedervennootschap geen inkomsten meer ontvangt van de dochtervennootschap 

vanwege managementvergoeding voor de bestuurder. De bestuurder deelde ook mede dat hij in de 

thans failliete vennootschap ook opdrachten uitvoerde terzake asbestverwijdering, echter na de 

oprichting van de nieuwe vennootschap A-Best Asbestverwijdering B.V. worden in deze vennootschap de 

activiteiten inzake de asbestverwijdering uitgevoerd. De activiteiten van A-Best Group B.V. zijn sinds 

maart 2016 gestaakt. Aldus mededelingen van de bestuurder. 

 

Bestede tijd: - uur  

 

2. Personeel 

Aantal ten tijde van faillissement :  

Er was slechts één werknemer in loondienst vanaf november 2015. 
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Aantal in jaar voor faillissement :  

De vennootschap is eerst op 8 juli 2015 opgericht en heeft in november 2015 haar eerste werknemer 

aangenomen. 

 

Datum ontslagaanzegging 

Op 16 juni 2016 is aan de werkneemster schriftelijk ontslag aangezegd. 

 

Bestede tijd: 0,8 uur (afrondende werkzaamheden) 

 

3. Activa 

Onroerende zaken  

Niet aanwezig. 

 

Voorraad en inventaris 

Voorraad is niet aangetroffen. Er is wel enig gereedschap ofwel klein inventaris, maar dit is zeer gering 

van omvang. Daarnaast is er nog een bescheiden kantoorinventaris. Ik ben met de bestuurder in overleg 

in hoeverre die verkocht kan worden. 

 

Verslag 2 

Inmiddels is de kantoorinventaris en het klein gereedschap verkocht voor een 

bedrag van €750,- ex BTW. 

 

Kasgeld / banksaldi 

Tot op heden niet aangetroffen. De bekende banken zijn wel aangeschreven. 

 

Verslag 2 

Uit de reactie van de banken is gebleken dat er geen creditsaldi aanwezig waren 

met uitzondering van een bedrag van € 6,32 op de betaalrekening bij ING. Dit 

bedrag is inmiddels ontvangen op de faillissementsrekening. 

 

Overige bedrijfsmiddelen 

Niet aangetroffen. 

 

Verkoopopbrengst activa 

Nog niet bekend. 

 

Verslag 2 

€ 750,- ex BTW. 

 

Bestede tijd: 2,8 uur  
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4. Debiteuren 

Er is een debiteurenpositie. Er is overleg met de bestuurder om nadere details over deze 

debiteurenpositie te verkrijgen. 

 

Ook is er een vordering, zoals thans blijkt, op de bestuurder privé en zou aan een derde een borgsom 

zijn verstrekt. Eén en ander moet nog verder worden uitgezocht. 

 

Verslag 2 

Na overleg met de bestuurder en onderzoek in de beperkte debiteurenadministratie 

blijkt dat er nog een debiteur resteert die slechts een gedeelte van zijn factuur niet 

heeft voldaan. Deze debiteur heeft hiervoor als reden opgegeven dat hij dit bedrag 

wilde storten op de G-rekening, maar deze werd door gefailleerde vennootschap 

niet aangehouden. Inmiddels is er overleg geweest met de belastingdienst om deze 

post af te wikkelen, waarbij de belastingdienst heeft aangegeven dat zij op het 

volledige openstaande bedrag aanspraak maakt uit hoofde van de WKA en dat de 

debiteur het bedrag enkel bevrijdend kan betalen aan de belastingdienst.  

 

De vordering op de bestuurder privé ad € 941,- wordt thans geïncasseerd. De 

borgsom ad € 500,- is destijds gestort ten behoeve van de verhuurder. De 

verhuurder heeft zich verhaald op deze borgsom bij het beëindigen van de 

huurovereenkomst. 

 

Bestede tijd: 1,7 uur  

 

5. Bank/Zekerheden 

Vordering van de bank(en) 

Er was enkel een betaalrekening. Er is geen financiering overeengekomen.  

 

Verslag 2 

Het bescheiden creditbedrag is door ING op de faillissementsrekening gestort. 

 

Leasecontracten 

Er is een voertuig geleased. Deze is weer beschikbaar gesteld aan de leasemaatschappij. 

 

Beschrijving zekerheden 

Niet aan de orde. 

 

Separatistenpositie 

Niet aan de orde. 

 

Boedelbijdragen 

Niet aan de orde. 
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Eigendomsvoorbehoud 

Niet aangetroffen. 

 

Reclamerechten 

Niet aangetroffen. 

 

Retentierechten 

Niet aangetroffen. 

 

Bestede tijd: 0,8 uur  

 

6. Doorstart/voortzetten 

Voortzetten 

De activiteiten zijn per datum faillissement gestaakt. 

 

Doorstart 

Heeft niet plaatsgevonden. 

 

Bestede tijd: - uur  

 

7. Rechtmatigheid 

Boekhoudplicht 

De administratie is door mij meegenomen. Ik dien mij hierover nog een oordeel te vormen.  

 

Verslag 2 

Inmiddels is de aanwezige administratie doorgenomen. Deze bestaat uit 

bankafschriften en facturen die verwerkt zijn in een kolommenbalans. De gevoerde 

administratie is zeer summier. 

 

Depot jaarrekeningen 

Gezien de korte duur van deze vennootschap bestond nog niet de verplichting om jaarrekeningen te 

deponeren. 

 

Goedkeuringsverklaring accountant 

Jaarstukken over 2015 zijn niet opgemaakt. Een goedkeurende verklaring van de accountant zou in een 

vennootschap van deze omvang ook niet nodig zijn. 

 

Stortingsverplichting aandelen 

Is nog in onderzoek. 

 

 



 

 

 

 

pagina 6 

Verslag 2 

Deze vennootschap is opgericht onder het gewijzigde regime en een 

stortingsverplichting was niet aan de orde. 

 

Onbehoorlijk bestuur 

Is nog in onderzoek. 

 

Verslag 2 

Dit onderzoek is afgerond. Er dient naar aanleiding hiervan een bespreking plaats 

te vinden met de bestuurder. Deze bespreking is reeds twee keer gepland en ook 

twee keer afgezegd. Op dit moment krijgt de bestuurder nog een laatste 

mogelijkheid voor een bespreking 

 

Paulianeus handelen 

Is nog in onderzoek. 

 

Verslag 2 

Dit onderzoek is eveneens afgerond. De resultaten hiervan zullen met de 

bestuurder worden besproken. 

 

Inmiddels heeft er een bespreking plaatsgevonden en zijn de vraagposten met de 

bestuurder besproken. De bestuurder kon een afdoende verklaring geven op de 

door mij gestelde vragen. 

 

Bestede tijd: 1,7 uur  

 

8. Crediteuren  

Boedelvorderingen 

Vooralsnog zijn er bij de curator geen boedelvorderingen ingediend. De curator 

verwacht, naast zijn eigen salaris, een boedelvordering van het UWV te ontvangen 

in verband met de overgenomen salarisbetalingen.  

 

Preferente vordering van de fiscus 

De fiscus heeft thans een vordering uit hoofde van omzetbelasting en loonheffing van in totaal € 40.997 

ingediend. 

 

Verslag 2 

Tot op heden heeft de fiscus een vordering van in totaal € 63.653,- ingediend. 

 

Preferente vordering van het UWV 

De curator verwacht een preferente vordering van het UWV te ontvangen.  
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Andere preferente crediteuren 

Tot op heden niet bekend. 

 

Concurrente crediteuren 

Er hebben zich nog geen concurrente crediteuren bij de curator gemeld. 

 

Verslag 2 

Er hebben zich twee concurrente crediteuren gemeld met een vordering van in 

totaal € 15.763,87. 

 

Verwachte wijze van afwikkeling 

Waarschijnlijk wordt dit faillissement opgeheven wegens toestand van de boedel. 

 

Verslag 2 

Dit faillissement wordt afgewikkeld wegens toestand van de boedel. Het volgende 

verslag zal naar verwachting ook tevens het eindverslag zijn. 

 

Bestede tijd: 2,7 uur  

 

9. Procedures 

Thans niet aan de orde. 

 

Bestede tijd: - uur  

 

10. Overig 

Termijn afwikkeling faillissement 

Aangezien dit het eerste faillissementsverslag is, is een termijn van afwikkeling van het faillissement nog 

lastig te zeggen. 

 

Verslag 2 

Onder punt 8 is al opgemerkt dat het volgende verslag ook waarschijnlijk het 

eindverslag zal zijn. 

 

Plan van aanpak 

In de volgende verslagperiode zal de curator de volgende werkzaamheden 

verrichten: 

1. Bespreking bestuurder over aanwezig actief 

2. Oordeel vormen over de post debiteuren  

3. Inventarisatie crediteuren 

4. Onderzoek rechtmatigheid 
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Verslag 2 

De onder plan van aanpak genoemde punten zijn inmiddels afgewikkeld. Het enige 

dat thans nog resteert is de betaling in termijnen door de bestuurder van de 

vordering op hem in privé. 

 

Indiening volgend verslag 

Het volgende verslag zal worden ingediend op 5 januari 2017. 

 

Bestede tijd: 2,3 uur  

 

Nijmegen, 5 oktober 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. 

 


