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Algemene gegevens
Naam onderneming
Best Opleidingen B.V.

17-05-2018
8

Best Opleidingen B.V.

17-08-2018
9

Best Opleidingen B.V.

16-11-2018
10

Gegevens onderneming

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Best Opleidingen
B.V. (KvK nummer: 24428851), statutair gevestigd te Spijkenisse,
kantoorhoudende te (4131 NJ) Vianen aan de Stuartw eg 4 e en met postadres
aan de New tonw eg 17 A te (3208 KD) Spijkenisse, hierna ook genoemd:
“Curanda”.

17-05-2018
8

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Best Opleidingen
B.V. (KvK nummer: 24428851), statutair gevestigd te Spijkenisse,
kantoorhoudende te (4131 NJ) Vianen aan de Stuartw eg 4 e en met postadres
aan de New tonw eg 17 A te (3208 KD) Spijkenisse, hierna ook genoemd:
“Curanda”.

17-08-2018
9

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Best Opleidingen
B.V. (KvK nummer: 24428851), statutair gevestigd te Spijkenisse,
kantoorhoudende te (4131 NJ) Vianen aan de Stuartw eg 4 e en met postadres
aan de New tonw eg 17 A te (3208 KD) Spijkenisse, hierna ook genoemd:
“Curanda”.

16-11-2018
10

Activiteiten onderneming
Volgens gegevens ontleend aan het handelsregister:

17-05-2018
8

SBI-code: 85592 – Bedrijfsopleiding en training;
SBI-code 72199 – Overig natuurw etenschappelijk speur- en ontw ikkelingsw erk
(niet biotechnologisch). Het ontw ikkelen, aanbieden en doceren van
opleidingen, training en instructies op het gebied van milieu en veiligheid,
alsmede het direct en indirect deelnemen in-, overnemen van- en directie
voeren over andere (soort)gelijke of aanverw ante ondernemingen, het instaan
voor schulden van anderen, het uitvoeren van milieuonderzoek, w aaronder
asbestinventarisatie SC 540.
Volgens gegevens ontleend aan het handelsregister:

17-08-2018
9

SBI-code: 85592 – Bedrijfsopleiding en training;
SBI-code 72199 – Overig natuurw etenschappelijk speur- en ontw ikkelingsw erk
(niet biotechnologisch). Het ontw ikkelen, aanbieden en doceren van
opleidingen, training en instructies op het gebied van milieu en veiligheid,
alsmede het direct en indirect deelnemen in-, overnemen van- en directie
voeren over andere (soort)gelijke of aanverw ante ondernemingen, het instaan
voor schulden van anderen, het uitvoeren van milieuonderzoek, w aaronder
asbestinventarisatie SC 540.
Volgens gegevens ontleend aan het handelsregister:
SBI-code: 85592 – Bedrijfsopleiding en training;
SBI-code 72199 – Overig natuurw etenschappelijk speur- en ontw ikkelingsw erk
(niet biotechnologisch). Het ontw ikkelen, aanbieden en doceren van
opleidingen, training en instructies op het gebied van milieu en veiligheid,
alsmede het direct en indirect deelnemen in-, overnemen van- en directie
voeren over andere (soort)gelijke of aanverw ante ondernemingen, het instaan
voor schulden van anderen, het uitvoeren van milieuonderzoek, w aaronder
asbestinventarisatie SC 540.

Financiële gegevens

16-11-2018
10

Toelichting financiële gegevens
Omzetgegevens:
2016: € 385.178,00 (concept cijfers t/m juli 2016)
2015: € 891.000,00 (concept jaarrekening 2015)
2014: € 1.000.000,00
2013: € 981.000,00

17-05-2018
8

W inst en Verlies:
2016: in onderzoek.
2015: € 109.059,00 -/- (verlies na belastingen, concept jaarrekening 2015).
2014: € 96.577,00 -/- (verlies na belastingen).
2013: € 96.194,00 -/- (verlies na belastingen).
Balanstotaal:
Totalen na resultaatbestemming:
2016: € 149.549,07 (saldibalans t/m juli 2016).
2015: € 154.881,00 (concept jaarrekening 2015).
2014: € 219.718,00
2013: € 229.713,00
Omzetgegevens:
2016: € 385.178,00 (concept cijfers t/m juli 2016)
2015: € 891.000,00 (concept jaarrekening 2015)
2014: € 1.000.000,00
2013: € 981.000,00

17-08-2018
9

W inst en Verlies:
2016: in onderzoek.
2015: € 109.059,00 -/- (verlies na belastingen, concept jaarrekening 2015).
2014: € 96.577,00 -/- (verlies na belastingen).
2013: € 96.194,00 -/- (verlies na belastingen).
Balanstotaal:
Totalen na resultaatbestemming:
2016: € 149.549,07 (saldibalans t/m juli 2016).
2015: € 154.881,00 (concept jaarrekening 2015).
2014: € 219.718,00
2013: € 229.713,00
Omzetgegevens:
2016: € 385.178,00 (concept cijfers t/m juli 2016)
2015: € 891.000,00 (concept jaarrekening 2015)
2014: € 1.000.000,00
2013: € 981.000,00
W inst en Verlies:
2016: in onderzoek.
2015: € 109.059,00 -/- (verlies na belastingen, concept jaarrekening 2015).
2014: € 96.577,00 -/- (verlies na belastingen).
2013: € 96.194,00 -/- (verlies na belastingen).
Balanstotaal:
Totalen na resultaatbestemming:
2016: € 149.549,07 (saldibalans t/m juli 2016).
2015: € 154.881,00 (concept jaarrekening 2015).
2014: € 219.718,00
2013: € 229.713,00

16-11-2018
10

Gemiddeld aantal personeelsleden
8

17-05-2018
8

8

16-11-2018
10

Boedelsaldo
€ 376,71

17-05-2018
8

€ 376,71

16-11-2018
10

€ 376,71

18-08-2019
13

€ 367,71

15-11-2019
14

€ 8.894,71

13-02-2020
15

Verslagperiode

Verslagperiode
van
21-2-2018

17-05-2018
8

t/m
17-5-2018
van
18-5-2018

17-08-2018
9

t/m
17-8-2018
van
17-8-2018

16-11-2018
10

t/m
16-11-2018
van
17-11-2018

18-02-2019
11

t/m
18-2-2019
van
19-2-2019

16-05-2019
12

t/m
16-5-2019
van
17-5-2019

18-08-2019
13

t/m
16-8-2019
van
16-8-2019

15-11-2019
14

t/m
15-11-2019
van
16-11-2019
t/m
13-2-2020

Bestede uren

13-02-2020
15

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

8

25 uur 22 min

9

9 uur 32 min

10

3 uur 25 min

11

3 uur 7 min

12

32 uur 0 min

13

16 uur 54 min

14

10 uur 30 min

15

2 uur 0 min

totaal

102 uur 50 min

Toelichting bestede uren
Totaal bested uren: 347,36 uren (8).

17-05-2018
8

Totaal bestede uren: 361,18 uren (9).

17-08-2018
9

Totaal bestede uren: 366 uren en 24 minuten (10).

16-11-2018
10

Totaal bestede uren: 371 uren en 36 minuten (11).

18-02-2019
11

Totaal bestede uren: 405 uren en 36 minuten (12).

16-05-2019
12

Totaal bestede uren: 447 uren en 24 minuten (15).

13-02-2020
15

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Afgelopen verslagperiode is het overleg met de bank en de (middellijk)
bestuurder van curanda omtrent een minnelijke voortgezet. Dit heeft
geresulteerd in een voorstel voor een allesomvattende minnelijke regeling,
w elk voorstel de curator thans in overw eging heeft. Afhankelijk van de
uitkomst van voor omschreven traject zullen vervolgstappen w orden gezet (8).

17-05-2018
8

Afgelopen verslagperiode is het overleg met de bank en de (middellijk)
bestuurder van curanda omtrent een minnelijke regeling voortgezet. De boedel
is in afw achting van een nadere reactie van het bestuur, zodat nog geen
resultaat met betrekking tot een (allesomvattende) regeling is bericht. De
curator heeft vervolgstappen in overw eging (9).

17-08-2018
9

Afgelopen verslagperiode is het overleg met de bank en de (middellijk)
bestuurder van curanda omtrent een minnelijke regeling voortgezet. De boedel
is in afw achting van een nadere reactie van het bestuur, zodat nog geen
resultaat met betrekking tot een (allesomvattende) regeling is bericht. De
curator heeft vervolgstappen in overw eging (10).

16-11-2018
10

De curator heeft van het bestuur van curanda een concreet voorstel
ontvangen dat ziet op het treffen van een minnelijke regeling. De curator heeft
dit voorstel niet geaccepteerd, nu dit bod in de optiek van de curator teveel
afw ijkt van de vordering die de boedel in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek op het bestuur meent te hebben. De curator heeft
een tegenvoorstel gedaan, w aar vooralsnog niet op gereageerd is. De curator
heeft aangegeven dat, indien zijn (tegen)voorstel niet w ordt geaccepteerd, hij
om een proces-machtiging zal gaan verzoeken. (11)

18-02-2019
11

In reactie op het voor omschreven (tegen-)voorstel van de curator heeft de
advocaat van het bestuur diens eerdere voorstel ingetrokken en een
significant lager voorstel gedaan. De curator bereidt een verzoek om
goedkeuring voor het aanvragen van een garantstellingskrediet en daarmee te
treffen rechtsmaatregelen voor. (12).

16-05-2019
12

De curator heeft een verzoek goedkeuring voor aanvragen van een
garantstellingskrediet ingediend en zal bij goedkeuren het voorbereiden van
rechtsmaatregelen voortzetten (13).

18-08-2019
13

De curator heeft overleg gehad met de advocaat van het bestuur omtrent een
minnelijke regeling. Indien dit overleg komende verslagperiode niet resulteert
in een minnelijke regeling, zal de curator bij goedkeuring van zijn verzoek een
garantstellingskrediet te mogen aanvragen voorbereidingen voor het treffen
van rechtsmaatregelen voortzetten. (14)

15-11-2019
14

De advocaat van het bestuur heeft aangegeven op korte termijn met een
standpunt omtrent een minnelijke regeling te komen, dit naar aanleiding van
overleg met de curator. Indien dit overleg komende verslagperiode niet
resulteert in een minnelijke regeling, zal de curator bij goedkeuring van zijn
verzoek een garantstellingskrediet te mogen aanvragen voorbereidingen
voor het treffen van rechtsmaatregelen voortzetten (15).

13-02-2020
15

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Afgelopen verslagperiode is het overleg met de bank en de (middellijk)
bestuurder van curanda omtrent een minnelijke voortgezet. Dit heeft
geresulteerd in een voorstel voor een allesomvattende minnelijke regeling,
w elk voorstel de curator thans in overw eging heeft. Afhankelijk van de
uitkomst van voor omschreven traject zullen vervolgstappen w orden gezet (8).

17-05-2018
8

Afgelopen verslagperiode is het overleg met de bank en de (middellijk)
bestuurder van curanda omtrent een minnelijke regeling voortgezet. De boedel
is in afw achting van een nadere reactie van het bestuur, zodat nog geen
resultaat met betrekking tot een (allesomvattende) regeling is bericht. De
curator heeft vervolgstappen in overw eging (9).

17-08-2018
9

Afgelopen verslagperiode is het overleg met de bank en de (middellijk)
bestuurder van curanda omtrent een minnelijke regeling voortgezet. De boedel
is in afw achting van een nadere reactie van het bestuur, zodat nog geen
resultaat met betrekking tot een (allesomvattende) regeling is bericht. De
curator heeft vervolgstappen in overw eging (10).

16-11-2018
10

De curator heeft een concreet voorstel tot het treffen van een minnelijke
regeling van het bestuur ontvangen en heeft het voorstel niet geaccepteerd.
De curator heeft het bestuur een tegenvoorstel gedaan en is in afw achting van
een reactie daarop. Daarbij heeft de curator aan het bestuur te kennen
gegeven dat hij om een proces-machtiging zal verzoeken indien het bestuur
het (tegen)voorstel van de curator afw ijst. (11)

18-02-2019
11

Als voornoemd (12).

16-05-2019
12

De curator heeft een verzoek goedkeuring voor aanvragen van een
garantstellingskrediet ingediend en zal bij goedkeuren het voorbereiden van
rechtsmaatregelen voortzetten (13).

18-08-2019
13

De curator heeft overleg gehad met de advocaat van het bestuur omtrent een
minnelijke regeling. Indien dit overleg komende verslagperiode niet resulteert
in een minnelijke regeling, zal de curator bij goedkeuring van zijn verzoek een
garantstellingskrediet te mogen aanvragen voorbereidingen voor het treffen
van rechtsmaatregelen voortzetten. (14)

15-11-2019
14

De advocaat van het bestuur heeft aangegeven op korte termijn met een
standpunt omtrent een minnelijke regeling te komen, dit naar aanleiding van
overleg met de curator. Indien dit overleg komende verslagperiode niet
resulteert in een minnelijke regeling, zal de curator bij goedkeuring van zijn
verzoek een garantstellingskrediet te mogen aanvragen voorbereidingen
voor het treffen van rechtsmaatregelen voortzetten (15).

13-02-2020
15

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Nu het bestuur van curanda de beoogde minnelijke regeling heeft afgew ezen,
hervat de curator separaat overleg met (bew eerdelijk) pandhouder Rabobank
(12).

3.9 Werkzaamheden andere activa

16-05-2019
12

3.9 Werkzaamheden andere activa
Hervatten individueel overleg Rabobank (12).

16-05-2019
12

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Boedelbijdrage: Daar w aar mogelijk treffen allesomvattende minnelijke
regeling. Bij het uitblijven daarvan zullen vervolgstappen w orden gezet (8).

17-05-2018
8

Afgelopen verslagperiode is het overleg met de bank en de (middellijk)
bestuurder van curanda omtrent een minnelijke regeling voortgezet. De boedel
is in afw achting van een nadere reactie van het bestuur, zodat nog geen
resultaat met betrekking tot een (allesomvattende) regeling is bericht. De
curator heeft vervolgstappen in overw eging (9).

17-08-2018
9

Afgelopen verslagperiode is het overleg met de bank en de (middellijk)
bestuurder van curanda omtrent een minnelijke regeling voortgezet. De boedel
is in afw achting van een nadere reactie van het bestuur, zodat nog geen
resultaat met betrekking tot een (allesomvattende) regeling is bericht. De
curator heeft vervolgstappen in overw eging (10).

16-11-2018
10

Het bestuur heeft een concreet voorstel gedaan tot het treffen van een
minnelijke regeling. Dit voorstel is door de curator afgew ezen, w aarbij hij een
tegenvoorstel heeft gedaan. Indien het bestuur het tegenvoorstel van de
curator van de hand w ijst zal hij om een proces-machtiging verzoeken. (11)

18-02-2019
11

De curator heeft een verzoek goedkeuring voor aanvragen van een
garantstellingskrediet ingediend en zal bij goedkeuren het voorbereiden van
rechtsmaatregelen voortzetten (13).

18-08-2019
13

Als voornoemd (14).

15-11-2019
14

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Daar w aar mogelijk treffen allesomvattende minnelijke regeling. Bij het
uitblijven daarvan zullen vervolgstappen w orden gezet (8).

17-05-2018
8

Het eventueel treffen van nadere stappen (9).

17-08-2018
9

Het eventueel treffen van nadere stappen (10).

16-11-2018
10

Overleg met het bestuur inzake het door de curator gedane voorstel. Bij
afw ijzing daarvan door het bestuur zal de curator om een proces-machtiging
verzoeken. (11)

18-02-2019
11

Als voornoemd (13).

18-08-2019
13

Als voornoemd. (14)

15-11-2019
14

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Daar w aar mogelijk treffen allesomvattende minnelijke regeling. Bij het
uitblijven daarvan zullen vervolgstappen w orden gezet (8).

17-05-2018
8

Bij gebreke van overeenstemming, het nemen van nadere maatregelen (9).

17-08-2018
9

Bij gebreke van overeenstemming, het nemen van nadere maatregelen (10).

16-11-2018
10

Overleg Rabobank (12).

16-05-2019
12

Als voornoemd (13).

18-08-2019
13

Als voornoemd (14).

15-11-2019
14

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

17-05-2018
8

Toelichting
Zie onder 7.7 (8).

7.6 Paulianeus handelen
Ja
Toelichting
Zie onder 7.7 (8).

17-05-2018
8

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Afgelopen verslagperiode is het overleg met de bank en de (middellijk)
bestuurder van curanda omtrent een minnelijke voortgezet. Dit heeft
geresulteerd in een voorstel voor een allesomvattende minnelijke regeling,
w elk voorstel de curator thans in overw eging heeft. Afhankelijk van de
uitkomst van voor omschreven traject zullen vervolgstappen w orden gezet (8).

17-05-2018
8

Afgelopen verslagperiode is het overleg met de bank en de (middellijk)
bestuurder van curanda omtrent een minnelijke regeling voortgezet. De boedel
is in afw achting van een nadere reactie van het bestuur, zodat nog geen
resultaat met betrekking tot een (allesomvattende) regeling is bericht. De
curator heeft vervolgstappen in overw eging (9).

17-08-2018
9

Afgelopen verslagperiode is het overleg met de bank en de (middellijk)
bestuurder van curanda omtrent een minnelijke regeling voortgezet. De boedel
is in afw achting van een nadere reactie van het bestuur, zodat nog geen
resultaat met betrekking tot een (allesomvattende) regeling is bericht. De
curator heeft vervolgstappen in overw eging (10).

16-11-2018
10

De curator heeft van het bestuur een voorstel tot het treffen van een
minnelijke regeling ontvangen, w elke door hem is afgew ezen. Hij heeft een
tegenvoorstel gedaan. W ordt dit voorstel afgew ezen, dan zal de curator
(conform hij de bestuurder heeft geïnformeerd) om een proces-machtiging
verzoeken. (11)

18-02-2019
11

De advocaat van het bestuur heeft het (tegen-)voorstel zijdens de boedel
afgew ezen en uitgenodigd tot het entameren van rechtsmaatregelen. Om die
reden w ordt een verzoek voorbereid tot machtiging voor het aanvragen van
een garantstelling en het (daarmee) entameren van een procedure (12).

16-05-2019
12

De curator heeft een verzoek goedkeuring voor aanvragen van een
garantstellingskrediet ingediend en zal bij goedkeuren het voorbereiden van
rechtsmaatregelen voortzetten (13).

18-08-2019
13

De curator heeft overleg gehad met de advocaat van het bestuur omtrent een
minnelijke regeling. Indien dit overleg komende verslagperiode niet resulteert
in een minnelijke regeling, zal de curator bij goedkeuring van zijn verzoek een
garantstellingskrediet te mogen aanvragen voorbereidingen voor het treffen
van rechtsmaatregelen voortzetten (14).

15-11-2019
14

De advocaat van het bestuur heeft aangegeven op korte termijn met een
standpunt omtrent een minnelijke regeling te komen, dit naar aanleiding van
overleg met de curator. Indien dit overleg komende verslagperiode niet
resulteert in een minnelijke regeling, zal de curator bij goedkeuring van zijn
verzoek een garantstellingskrediet te mogen aanvragen voorbereidingen
voor het treffen van rechtsmaatregelen voortzetten (15).

13-02-2020
15

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 55.451,12

13-02-2020
15

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 27.753,00

18-02-2019
11

Toelichting
De door de fiscus ingediende vorderingen zijn ten gevolge van diverse
ingediende bezw aarschriften verminderd tot een totaalbedrag van €
27.753,00. (11)
€ 27.743,00

13-02-2020
15

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
23

17-05-2018
8

23

17-08-2018
9

23

16-11-2018
10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 53.706,82

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

17-05-2018
8

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Afronden overleg met bank en afhankelijk van uitkomsten daarvan eventueel
nadere maatregelen treffen; en
- Afronden overleg met advocaat van (middellijk) bestuurder/aandeelhouder
omtrent rechtmatigheidsonderzoek en afhankelijk van uitkomsten daarvan
(eventueel) nadere maatregelen (of zo mogelijk, een regeling) treffen (8).

17-05-2018
8

- Eventueel treffen nadere maatregelen ten aanzien bank; en
- Eventueel treffen nadere maatregelen ten aanzien (middellijk)
bestuurder/aandeelhouder omtrent rechtmatigheidsaspecten (9).

17-08-2018
9

- Eventueel treffen nadere maatregelen ten aanzien bank; en
- Eventueel treffen nadere maatregelen ten aanzien (middellijk)
bestuurder/aandeelhouder omtrent rechtmatigheidsaspecten (10).

16-11-2018
10

- Overleg bestuur ten aanzien van de mogelijkheid tot het treffen van een
minnelijke regeling; en
- Bij uitblijven van die mogelijkheid; het verzoeken om een proces-machtiging.
(11)

18-02-2019
11

Het verzoeken om een proces-machtiging, verzoek garantstelling, overleg
pandhouder Rabobank (12).

16-05-2019
12

Na toestemming voortzetten voorbereiding treffen rechtsmaatregelen en
overleg pandhouder Rabobank (14).

15-11-2019
14

- Na toestemming voortzetten voorbereiding treffen rechtsmaatregelen en
overleg pandhouder Rabobank (15).

13-02-2020
15

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Na toestemming voortzetten voorbereiding treffen rechtsmaatregelen en
overleg pandhouder Rabobank (13).

18-08-2019
13

Vooralsnog onbekend (14).

15-11-2019
14

10.3 Indiening volgend verslag
15-5-2020

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

13-02-2020
15

