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Algemene gegevens
Naam onderneming
ASB Systeembouw B.V.

16-10-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ASB Systeembouw
B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (7448 RR) Haarle aan de Stationsw eg
36, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 65193369.

16-10-2019
1

Activiteiten onderneming
Failliet oefende, volgens de omschrijving in het handelsregister, een
bouw bedrijf uit, met name gericht op de projectmatige bouw van prefab
w oningen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 248.135,00

€ 10.285,00

€ 99.190,00

2017

€ 253.082,00

€ 2.488,00

€ 145.829,00

Toelichting financiële gegevens

16-10-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Het betreft hier een relatief jonge onderneming, opgericht op 28 januari 2016
(reden w aarom de bovenstaande financiële gegevens beperkt zijn tot de
(boek)jaren 2016 en 2017).

16-10-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

16-10-2019
1

Toelichting
De failliet w erkte de laatste periode uitsluitend met ZZP-ers (had om die reden
geen personeel in dienst).

Boedelsaldo
€ 2.500,00

16-10-2019
1

Toelichting
Voormeld bedrag betreft een door de curator ontvangen betaling, afkomstig
van de bestuurder van de failliet. Door middel van deze betaling heeft de
bestuurder van de failliet een discussie met de curator afgekocht over de vraag
of het in de gegeven omstandigheden w el w as toegestaan om het
faillissement aan te vragen, dit omdat de failliet, op het oog, geen enkele
bezitting heeft. Onder dergelijke omstandigheden heeft de rechter, in
vergelijkbare zaken, geconcludeerd, dat het de curator (privé) vrijstaat om
vernietiging van het vonnis tot faillietverklaring te vragen, vanw ege het feit dat
er misbruik van recht w ordt gemaakt. De curator heeft in de richting van de
bestuurder te kennen gegeven van deze mogelijkheid te w illen afzien, indien
de bestuurder een bedrag van € 2.500,-- betaalt, w aartoe de bestuurder zich
bereid heeft verklaard en is overgegaan. Het thans beschikbare saldo w ordt in
zijn geheel gevormd door het bedrag dat de bestuurder heeft betaald.
€ 3.677,11
Toelichting
Voormeld bedrag betreft het saldo van een in een eerder verslag vermelde
betaling door de bestuurder, ad € 2.500,00, vermeerder met een betaling
door een debiteur (€ 1.020,00) en het aanw ezige saldo op de bankrekening
van de vennootschap (€ 157,11).

Verslagperiode

10-09-2021
3

Verslagperiode
van
16-8-2019

16-10-2019
1

t/m
14-10-2019
van
15-10-2019

15-05-2020
2

t/m
13-5-2020
van
14-5-2020

10-09-2021
3

t/m
6-9-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

6 uur 36 min

2

9 uur 18 min

3

20 uur 30 min

totaal

36 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Genoemde w erkzaamheden hebben betrekking op een (eerste) gesprek met
de bestuurder van failliet en het verrichten van de gebruikelijke eerste
handelingen (aanschrijving crediteuren, banken, RDW ). Verder heeft de curator
in de voorbije periode onderzoek gedaan naar een (vermeend) pandrecht op
vorderingen en heeft hij onderzoek gedaan ten aanzien van de administratie.

16-10-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van failliet is de heer R. Doldersum.

1.2 Lopende procedures

16-10-2019
1

1.2 Lopende procedures
Nee. W elisw aar w as de failliet op datum faillissement gedagvaard door een
crediteur, maar deze procedure w as nog niet aangevangen. De curator heeft
de (gemachtigde van de) crediteur gemeld dat het geen zin heeft om de
dagvaarding aan te brengen en heeft betrokkene uitgenodigd zijn vordering
aan te melden.

16-10-2019
1

1.3 Verzekeringen
Geen. Volgens opgave van zouden alle verzekeringen reeds voor datum
faillissement zijn opgezegd. De curator heeft na datum faillissement een aantal
aanmaningen ontvangen betreffende een verzekering, die (toch) nog is blijven
doorlopen. Deze verzekering is opgezegd en de verzekeraar is uitgenodigd zijn
vordering aan te melden.

16-10-2019
1

1.4 Huur
Geen. Ten tijde van de faillietverklaring w as de onderneming reeds gestaakt
en bezat de failliet geen bedrijfsruimte (meer).

16-10-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens zeggen van de bestuurder van failliet is het faillissement veroorzaakt
door een opeenstapeling van zaken: in februari 2017 heeft failliet te maken
gekregen met een niet betalende klant (het zou daarbij om een bedrag van €
54.000,-- gaan). Als gevolg van het feit dat deze klant niet heeft betaald, kon
failliet zijn eigen rekeningen niet meer betalen, w aardoor hij geconfronteerd
w erd met deurw aarders, advocaten en (gerechtelijke) kosten.
In de jaren 2017 en 2018 heeft de failliet, volgens zeggen van de bestuurder,
een enorm deel van de schuldenlast w eten w eg te w erken.
Onlangs heeft failliet een groot project gedaan met een aantal zzp-ers, die
halverw ege het project, na kritiek op de kw aliteit van de door hen uitgevoerde
w erkzaamheden, het w erk hebben neergelegd. Om het project te kunnen
afmaken, is de failliet gedw ongen gew eest om andere zzp-ers in te schakelen.
Als gevolg van een en ander heeft dit project een verlies opgeleverd van €
32.000,-- in plaats van een te verw achten w inst van € 30.000,--, aldus de
bestuurder. Uiteindelijk heeft de opdrachtgever van het project, door de
w anprestatie van de zzp-ers, besloten om de failliet geen vervolgopdrachten
meer te gunnen, die anders w el aan failliet gegund zouden zijn gew eest.
Daardoor is de failliet, volgens zeggen van de bestuurder, een w inst van €
117.000,-- misgelopen. De failliet heeft gew eigerd om de eerst groep zzp-ers
te betalen. Eén van hen is vervolgens een procedure tegen de failliet gestart,
met alle (advocaat)kosten van dien. Omdat de financiële middelen ontbraken
om verw eer te voeren, heeft de failliet niet anders gekund dan eigen aangifte
te doen van het faillissement. Daarbij spelen gezondheidsklachten van de
bestuurder ook mee, aldus de bestuurder.

16-10-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Geen (zoals hiervoor onder 1. gemeld, w erkte failliet ten tijde van de
faillietverklaring alleen met zzp-ers)

16-10-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

16-10-2019
1

Toelichting
In het jaar voor het faillissement had failliet 1 personeelslid in dienst. Ten tijde
van de faillietverklaring w as deze reeds uit dienst getreden en heeft deze
w erknemer, volgens opgave van de bestuurder, niets meer van de failliet te
vorderen.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
N.v.t.

16-10-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De failliet bezit geen onroerende zaken in eigendom.

16-10-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Kadastrale recherche.

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen

16-10-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens de laatst bekende jaarrekening (die van 2017) had de failliet ultimo
2017 nog inventariszaken, containers, bouw stempels, gereedschappen, auto's
en een aanhanger in eigendom.

16-10-2019
1

Navraag bij de RDW heeft geleerd dat op datum faillissement geen voertuigen
en of aanhangers meer op de naam van de failliet stonden.
De bestuurder heeft de curator desgevraagd laten w eten dat alle in de
jaarrekening 2017 vermelde zaken zijn verkocht. De curator heeft de
bestuurder gevraagd een en ander schriftelijk toe te lichten. Die toelichting
moet de curator nog ontvangen.
Verslagperiode 2 - 15 mei 2020:
De bestuurder heeft de curator in de voorbije verslagperiode een toelichting
verstrekt. Deze toelichting roept nieuw e vragen op. Het onderzoek van de
curator, ten aanzien van de w ijze w aarop de diverse activa in de administratie
van de vennootschap zijn opgenomen en de jaarrekening zijn verw erkt, w ordt
vervolgd.

15-05-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t. : ten tijde van de faillietverklaring w as de onderneming gestaakt en
bezat de failliet geen bedrijfsruimte meer, van w aaruit de onderneming (tot
voor kort) w erd gedreven.

16-10-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek ten aanzien van de administratie; check RDW , correspondentie met
bestuurder.

16-10-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t. Omdat de onderneming reeds enige tijd w as gestaakt, w as al het
onderhanden w erk, voor zover dit mogelijk w as, door de failliet uit
gefactureerd.

16-10-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek ten aanzien van de administratie.

16-10-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Geen

16-10-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t.

16-10-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Handelsdebiteuren +

€ 3.376,00

totaal

€ 3.376,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Het betreffen hier een tw eetal debiteuren, van w ie de grootste debiteur, die
een bedrag van € 2356,-- betalen moet, w eigert te betalen omdat het w erk
niet goed zou zijn uitgevoerd.

16-10-2019
1

Daarnaast zou er nog een klein bedrag aan restant voorschot resteren, onder
de advocaat van failliet. Het zou daarbij om een bedrag van ongeveer € 750,--.
Verslagperiode 2 - 15 mei 2020:
De voorbije verslagperiode heeft de curator kans gezien om één vordering te
incasseren. Als gevolg daarvan is een opbrengst gerealiseerd van EUR 1.020.
Het incasseren van genoemde vordering heeft de nodige voeten in aarde
gehad omdat de debiteur onder meer w eigerde te betalen zolang deze niet in
het bezit zou w orden gesteld van een zgn. W KA verklaring, afkomstig van de
belastingdienst, op basis w aarvan de belastingdienst verklaart dat genoemde
debiteur bevrijdend kan betalen aan de boedel, zonder dat de belastingdienst
deze debiteur opnieuw aanspreekt tot betaling. Op verzoek van de curator
heeft de belastingdienst genoemde verklaring verstrekt. Mede daardoor is de
curator er in geslaagd de debiteur tot betaling te bew egen.

15-05-2020
2

Ten aanzien van de overige vorderingen die nog uitstonden heeft de curator
besloten geen actie te ondernemen. De desbetreffende vorderingen zijn
immers verpand (zie hierna, punt 5). Buiten dat betreffen het hier grotendeels
betw iste vorderingen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen (dit in verband met een vermeend pandrecht op de vorderingen; zie
hierna, punt 5).

16-10-2019
1

Verslagperiode 2 - 15 mei 2020:
Correspondentie met de debiteur en de belastingdienst.

15-05-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De failliet bankierde bij ING maar de failliet genoot geen krediet en kon
(derhalve) ook niet rood staan. Er w as, op datum faillissement, een klein saldo
beschikbaar (namelijk € 13,54) maar dit betreft het saldo op de G rekening,
w aarop ten gunste van de belastingdienst een pandrecht rust (en dus betreft
het geen baat voor de boedel).

16-10-2019
1

5.2 Leasecontracten
Geen.

16-10-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er is een partij die in het verleden een geldbedrag van € 20.000,-- heeft
geleend aan de failliet, in ruil w aarvoor deze een pandrecht op de debiteuren
heeft bedongen en gekregen. Momenteel zou nog een bedrag van € 15.000,-aan lening uitstaan. De curator heeft diverse stukken ontvangen, w aaruit het
bestaan van de (restant)vordering en het pandrecht zou blijken. De curator
heeft de advocaat van de geldgever een aantal vragen gesteld. Mocht blijken
dat er sprake is van een rechtsgeldig pandrecht, ziet de curator ervan af om
(tegen betaling van een percentage) de vorderingen te incasseren, zulks
gezien de beperkte omvang van de debiteuren (zie hiervoor, punt 4.1.) en het
feit dat het grootste gedeelte van de vorderingen w ordt betw ist.

16-10-2019
1

Verslagperiode 2 - 15 mei 2020:
De curator heeft de voorbije verslagperiode onderzoek gedaan naar het
pandrecht. De conclusie is dat er sprake is van een rechtsgeldig pandrecht, dat
ziet op alle openstaande vorderingen op één na, w elke vordering dateert van
na het moment van de verpanding en w elke vordering om die reden niet onder
het pandrecht valt. De niet verpande vordering, groot EUR 1.020 heeft de
curator inmiddels met de nodige pijn en moeite w eten te incasseren (zie
hiervoor, punt 4).

15-05-2020
2

5.4 Separatistenpositie
N.n.b.

16-10-2019
1

Verslagperiode 2 - 15 mei 2020:
De curator heeft de pandhouder te kennen gegeven zijn pandrecht deels te
erkennen en hem medegedeeld ervan uit te gaan dat de pandhouder zelf in
actie komt. Gezien het feit dat het hier grotendeels om betw iste vorderingen
gaat, heeft de curator gemeend dat het niet in het belang van de boedel is om
tegen een boedelbijdrage de vorderingen ten behoeve van de pandhouder te
incasseren.

15-05-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

16-10-2019
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

16-10-2019
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

16-10-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Geen.

16-10-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft de stukken betreffende het pandrecht beoordeeld en naar
aanleiding daarvan een aantal gerichte vragen aan de advocaat van de
geldgever gesteld.

16-10-2019
1

Verslagperiode 2 - 15 mei 2020:
Onderzoek ten aanzien van het pandrecht/correspondentie met de advocaat
van de pandhouder.

15-05-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Geen (de onderneming w as op datum faillissement reeds gestaakt).

16-10-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

16-10-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

16-10-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Geen (de onderneming stelde niets meer voor: er w aren geen activa, die nog
verkocht kunnen w orden).

16-10-2019
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

16-10-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

16-10-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

16-10-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen. In het eerste gesprek is de curator gebleken dat er niets door te starten
valt.

16-10-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een (eerste) onderzoek gedaan ten aanzien van de
administratie. Daaruit is een aantal vragen naar voren gekomen die aan de
bestuurder van de failliet zijn gesteld. Het antw oord daarop dient nog te
w orden ontvangen.

16-10-2019
1

Verslagperiode 2 - 15 mei 2020:
De curator heeft van de bestuurder antw oord gekregen op diverse vragen die
hem zijn gesteld. Deze antw oorden roepen nieuw e vragen. Ten tijde van het
leggen van dit verslag loopt het onderzoek naar de boekhoudplicht nog.

15-05-2020
2

Verslagperiode 3 - 10 september 2021:
De curator heeft de voorbije verslagperiode nader onderzoek verricht ten
aanzien van de boekhoudplicht. Ondanks het feit dat de boekhouding niet
geheel op orde w as, heeft de curator geconcludeerd dat de geconstateerde
gebreken niet van dien aard zijn dat dit leidt tot
bestuurdersaansprakelijkheid. Het onderzoek ten aanzien van de
boekhoudplicht is daarmee afgerond.

10-09-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2016 is op 21 februari 2018 gedeponeerd.
De jaarrekening 2017 is op 21 oktober 2018 gedeponeerd.

16-10-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

16-10-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De stortingsplicht betrof € 1,--.

16-10-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator dient op dit punt nog het gebruikelijke onderzoek te doen.

Toelichting
Verslagperiode 2 - 15 mei 2020:
De curator is de voorbije verslagperiode begonnen met zijn (standaard)
onderzoek ten aanzien van bestuurdersaansprakelijkheid. Ten tijde van het
leggen van verslag w as de uitkomst daarvan nog niet bekend. De aankomende
verslagperiode zal dit onderzoek w orden vervolgd.

Toelichting
Verslagperiode 3 - 10 september 2021:
De curator heeft de voorbije verslagperiode het (standaard) onderzoek ten
aanzien van bestuurdersaansprakelijkheid afgerond. De curator heeft geen
aanknopingspunten gevonden die leiden tot nadere actie in de richting van
de bestuurder.

7.6 Paulianeus handelen

16-10-2019
1

15-05-2020
2

10-09-2021
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

16-10-2019
1

Toelichting
De curator dient op dit punt nog het gebruikelijke onderzoek te doen.

Toelichting
Verslagperiode 2 - 15 mei 2020:
Tot op heden is de curator, na het verrichten van onderzoek, niet van
paulianeus handelen gebleken.

15-05-2020
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek ten aanzien van de administratie.

16-10-2019
1

Verslagperiode 2 - 15 mei 2020:
De curator heeft de voorbije verslagperiode nadere vragen gesteld aan de
bestuurder en (mede aan de hand daarvan) nader onderzoek verricht ten
aanzien van de administratie.

15-05-2020
2

Verslagperiode 3 - 10 september 2021:
Onderzoek ten aanzien van de administratie. Correspondentie met de
bestuurder en diens advocaat. Correspondentie met de rechter-commissaris.

10-09-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
Toelichting
Tot op heden zijn er geen vorderingen ten aanzien van de boedel ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

16-10-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 12.501,46

16-10-2019
1

€ 21.643,46

15-05-2020
2

Toelichting
Verslagperiode 2 - 15 mei 2020:
In de voorbije verslagperiode heeft de belastingdienst een aantal nieuw e
vorderingen aangemeld.

Toelichting
Verslagperiode 3 - 10 september 2021:
Er zijn in de voorbije verslagperiode geen nieuw e vorderingen van de
belastingdienst aangemeld.

10-09-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

16-10-2019
1

Toelichting
Tot op heden heeft het UW V geen preferente vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

16-10-2019
1

Toelichting
Tot op heden zijn er geen andere preferente crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

16-10-2019
1

13

15-05-2020
2

Toelichting
Verslagperiode 2 - 15 mei 2020:
De voorbije periode heeft een aantal nieuw e crediteuren vorderingen gemeld.
Hun vorderingen zijn door de curator geplaatst op de lijst van ingediende
schuldvorderingen.

Toelichting
Verslagperiode 3 - 10 september 2021:
Er zijn in de voorbije verslagperiode geen nieuw e concurrente vorderingen
aangemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

10-09-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 68.644,61

16-10-2019
1

€ 84.136,21

15-05-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
N.n.b.

15-05-2020
2

Verslagperiode 3 - 10 september 2021:
Gezien het feit dat alle w erkzaamheden in dit faillissement zijn afgerond en
er mede om die reden geen toename van het actief meer te verw achten is,
luidt de conclusie dat het beschikbare actief (EUR 3.677,11) volstrekt
onvoldoende is om de boedelschulden te kunnen betalen. Dit betekent dat
de curator geen andere keuze rest dat het faillissement voor te dragen om
opgeheven te w orden bij gebrek aan baten, w at tevens betekent dat er
geen enkele uitkering aan preferente of concurrente crediteuren zal kunnen
plaatsvinden.

10-09-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie met crediteuren.

16-10-2019
1

Correspondentie met crediteuren.

15-05-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Geen (op datum faillissement w as de failliet w elisw aar gedagvaard, maar die
dagvaarding is niet aangebracht).

16-10-2019
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

16-10-2019
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

16-10-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

16-10-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de aankomende verslagperiode het onderzoek ten aanzien van
het pandrecht afronden. Verder zal hij het onderzoek ten aanzien van de
administratie, het optreden van het bestuur en mogelijk paulianeus handelen
starten en, w aar mogelijk, afronden.

16-10-2019
1

Verslagperiode 2 - 15 mei 2020:
De curator zal de aankomende verslagperiode zijn onderzoek ten aanzien van
de boekhoudplicht en bestuurdersaansprakelijkheid vervolgen.

15-05-2020
2

Verslagperiode 3 - 10 september 2021:
Alle door de curator verrichte w erkzaamheden en onderzoeken zijn inmiddels
afgerond. Dit betekent dat de curator zich zal richten op de afw ikkeling van
het faillissement. Gezien de stand van de boedel betekent dit dat de curator
het faillissement op korte termijn zal voordragen om opgeheven te w orden
bij gebrek aan baten.

10-09-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
N.b.b.

16-10-2019
1

Verslagperiode 3 - 10 september 2021:
Binnen nu en drie maanden. Dit betekent ook dat dit verslag dient te w orden
aangemerkt als eindverslag.

10-09-2021
3

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen faillissementsverslag en tussentijds financieel verslag.

16-10-2019
1

Verslagperiode 2 - 15 mei 2020:
Opstellen van faillissementsverslag en tussentijds financieel verslag.

15-05-2020
2

Verslagperiode 3 - 10 september 2021:
Opstellen van faillissementsverslag en tussentijds financieel verslag.

10-09-2021
3

Bijlagen
Bijlagen

