
Algemeen

Gegevens onderneming

AZR Soest B.V.

Activiteiten onderneming

- sanering en overig afvalbeheer;
- het uitvoeren van sloopwerk, renovatiewerkzaamheden, grondwerken, het uitvoeren 
van bodemsanering, asbestsanering, alsmede het uitoefenen van een 
handelsonderneming.

Omzetgegevens

2012: € 1.559.266,--
2013: € 1.034.068,--
2014: € 463.039,--
2015: € 1.015.076,--
2016: € 479.979,--

Personeel gemiddeld aantal

0

Saldo einde verslagperiode

Verslag 1:
€ 14.502,92

Verslagperiode

Verslag 1:
31 oktober 2017 t/m 30 november 2017

Bestede uren in verslagperiode

"21,5"

Bestede uren totaal

"21,5"

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000016039:F001

31-10-2017

mr. SC  Hagedoorn

Curator: mr. W.  Ploeg

Insolventienummer: F.16/17/479
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Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 15 februari 2007 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
AZR Soest B.V. opgericht. 

Het geplaatst kapitaal van AZR Soest B.V. bedroeg op de datum van haar oprichting € 
18.000,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid J. de Ruijter Beheer B.V. bestuurder en enig 
aandeelhouder van AZR Soest B.V. De heer J. de Ruijter is bestuurder en enig 
aandeelhouder van J. de Ruijter Beheer B.V.

1.2 Winst en verlies

2012: € 102.461,--
2013: € 56.062,--
2014: -/- € 82.890,--
2015: € 4.214,--
2016: -/- € 60.888,--

1.3 Balanstotaal

2012: € 1.183.976,--
2013: € 1.101.598,--
2014: € 834.592,--
2015: € 1.161.155,--
2016: € 244.505,--

1.4 Lopende procedures

Verslag 1:
Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

Verslag 1:
In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft AZR Soest B.V. onder 
andere een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij ASR. Ik heb aan de 
assurantietussenpersoon het verzoek gedaan om de door de gefailleerde vennootschap 
afgesloten verzekering te beëindigen. 

De assurantietussenpersoon heeft mij bericht dat hij de beëindiging van de 
verzekeringen in orde zal gaan maken. Bij gelegenheid van zijn reactie heeft de 
assurantietussenpersoon mij al te kennen dat er met betrekking tot de 
aansprakelijkheidsverzekering bij ASR geen sprake zal zijn van premierestitutie. Op de 
datum van het uitspreken van het faillissement was er ter zake van deze verzekering 
namelijk al sprake van een premieachterstand.
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1.6 Huur

Verslag 1:
AZR Soest B.V. verrichtte haar bedrijfsactiviteiten vanuit een kantoorruimte te 
Maarssen. Met betrekking tot deze kantoorruimte is er geen sprake van een 
huurovereenkomst. AZR Soest B.V. mocht deze kantoorruimte om niet gebruiken van 
de eigenaar.

1.7 Oorzaak faillissement

Verslag 1:
In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft AZR Soest B.V. aan 
ten minste vier andere vennootschappen opdrachten verstrekt. In verband hiermee 
hebben deze opdrachtnemers een aantal facturen aan AZR soest B.V. verstuurd.

Ondanks diverse sommaties en verzoeken daartoe heeft AZR Soest B.V. de aan haar 
verstuurde facturen niet voldaan. Aangezien het ook niet mogelijk bleek om in onderling 
overleg een oplossing te vinden voor de betaling van de openstaande facturen, hebben 
de opdrachtnemers uiteindelijk geen andere mogelijkheid gezien dan het aanvragen van 
het faillissement van AZR Soest B.V.

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is behandeld tijdens de zitting van 31 oktober 
2017. Tijdens deze zitting zijn namens AZR Soest B.V. haar (middellijk) bestuurder en 
de boekhouder verschenen.

In haar vonnis van 31 oktober 2017 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie 
Utrecht uiteindelijk het faillissement van AZR Soest B.V. uitgesproken. Hoewel de 
(middellijk) bestuurder is gewezen op de mogelijkheid tot het instellen van hoger 
beroep, heeft hij hier geen gebruik van gemaakt.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

0

2.3 Datum ontslagaanzegging

N.v.t.

2.4 Werkzaamheden

Aangezien er bij de gefailleerde vennootschap geen werknemers in dienst waren, zijn 
hieromtrent door mij geen verdere werkzaamheden te verrichten.
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3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Er is geen sprake van onroerende zaken die in eigendom toebehoren aan de 
gefailleerde vennootschap.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

N.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Verslag 1:
In de door de gefailleerde vennootschap gebruikte kantoorruimte is een beperkte 
(kantoor)inventaris en een computer aanwezig. Ik zal trachten deze inventaris te 
verkopen aan de (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

***

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Verslag 1:
Gelet op de omstandigheid dat een eventuele verkoopopbrengst van de 
bedrijfsmiddelen aan de faillissementsboedel zal toekomen, is er geen aanleiding om 
afspraken te maken over een boedelbijdrage.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1:
De fiscus komt een bodemvoorrecht toe op de inventaris, die zich thans nog in de 
kantoorruimte bevindt. Er dient rekening gehouden te worden met een belastingschuld 
ten titel van omzetbelasting en loonbelasting, die niet kan worden voldaan vanuit het 
vrije boedelactief.
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3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Verslag 1:
- trachten de (kantoor)inventaris en de computer te verkopen aan de (middellijk) 
bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Verslag 1:
Door mij zijn geen voorraden aangetroffen.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er, voor zover ik heb kunnen 
nagaan, geen sprake van onderhanden werk. De aan haar verstrekte opdrachten had de 
gefailleerde vennootschap reeds voor de datum van het uitspreken van het 
faillissement afgerond.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

N.v.t.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Verslag 1:
Tot de activa van de gefailleerde vennootschap dienen onder andere ook nog een 
klantenbestand en een internetdomeinnaam te worden gerekend. Ik zal trachten deze 
immateriële activa aan een derde te verkopen. Tot op heden is er overigens nog geen 
enkele partij geweest, die interesse heeft getoond in een eventuele overname van de 
immateriële activa van de gefailleerde vennootschap.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

***

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Verslag 1:
- trachten de immateriële activa van de gefailleerde vennootschap te verkopen.
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4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Verslag 1:
Uit de administratie van de gefailleerde vennootschap blijkt dat het bedrag aan 
openstaande debiteuren op de datum van het uitspreken van het faillissement € 
11.937,60 bedroeg. De debiteuren zijn inmiddels door mij aangeschreven, zulks met het 
verzoek om tot een betaling van de openstaande factuur/ facturen over te gaan.

Naar aanleiding van mijn betalingsverzoek hebben twee debiteuren het door hen 
verschuldigde bedrag inmiddels voldaan. Het gaat hier om een bedrag van in totaal € 
1.704,56.

Twee debiteuren hebben aangegeven dat zij de aan hen verstuurde factuur reeds voor 
het uitspreken van het faillissement hebben voldaan. Het is mij uit de bankafschriften 
van de gefailleerde vennootschap gebleken dat deze stelling juist is.
Een debiteur heeft zich, terecht, op verrekening beroepen. Het verrekende bedrag 
bedraagt in totaal € 3.999,77.

4.2 Opbrengst

Verslag 1:
€ 1.704,56

4.3 Boedelbijdrage

Verslag 1:
Gelet op het feit dat er door de gefailleerde vennootschap geen zekerheden zijn gesteld, 
is er geen aanleiding om ter zake van de debiteuren afspraken te maken over een 
boedelbijdrage.

4.4 Werkzaamheden

Verslag 1:
- verder gaan met het incasseren van de debiteurenvorderingen.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Verslag 1:
De gefailleerde vennootschap maakte in het kader van de uitoefening van haar 
bedrijfsactiviteiten gebruik van een betaal- en spaarrekening bij de Rabobank. Op de 
datum van het uitspreken van het faillissement  bedroeg het saldo op deze 
bankrekeningen in totaal € 8.178,41 credit. De Rabobank heeft dit saldo inmiddels 
overgemaakt naar de faillissementsrekening.

Voorts heeft de gefailleerde vennootschap ook nog een betaalrekening bij de ING. Het 
saldo op deze bankrekening bedroeg op de datum van het uitspreken van het 
faillissement € 1.337,76. Ook de ING heeft het creditsaldo inmiddels overgemaakt naar 
de faillissementsrekening. 
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5.2 Leasecontracten

Verslag 1: 
De gefailleerde vennootschap heeft in het kader van de uitoefening van haar 
bedrijfsactiviteiten een leaseovereenkomst gesloten met Volkswagen Pon Financial 
Services. Het betreft hier financial lease. De leaseovereenkomst heeft betrekking op een 
Volkswagen Amarok. 

De Volkswagen Amarok is inmiddels door de leasemaatschappij opgehaald. Dit met als 
doel om het verkooptraject van de Volkswagen ter hand te nemen. Vanuit deze 
verkoopopbrengst zal de leasemaatschappij allereerst haar vordering, van in totaal € 
12.900,35, voldoen. Indien er van de verkoopopbrengst vervolgens nog een bedrag 
resteert, dan zal de leasemaatschappij, zo heb ik met haar afgesproken, dit surplus 
overmaken naar de faillissementsrekening.

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1:
Uit de bij mij in bezit zijnde administratie is mij gebleken dat er door de gefailleerde 
vennootschap geen zekerheden zijn gesteld.

5.4 Separatistenpositie

***

5.5 Boedelbijdragen

Verslag 1:
Voor mijn werkzaamheden met betrekking tot het innemen en de uitlevering van de 
Volkswagen Amarok heeft de leasemaatschappij aan de faillissementsboedel een 
boedelbijdrage betaald van in totaal € 250,--.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1:
Naast Volkswagen Pon Financial Services hebben zich tot op heden bij mij geen andere 
crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

5.7 Retentierechten

Verslag 1:
Er hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een 
retentierecht.

5.8 Reclamerechten

***

5.9 Werkzaamheden

Verslag 1:
- contact onderhouden met Volkswagen Pon Financial Services over de verkoop van de 
Volkswagen Amarok.
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6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Verslag 1:
Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het 
faillissement haar werkzaamheden reeds feitelijk had gestaakt, waren er onvoldoende 
mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

N.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Verslag 1:
Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het 
faillissement haar werkzaamheden reeds feitelijk had gestaakt, waren er onvoldoende 
mogelijkheden voor een doorstart.

6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

N.v.t.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1:
De (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft mij de administratie 
ter hand gesteld. Het betreft hier onder andere de jaarrekeningen en de 
grootboekadministratie. Deze administratie zal in de komende verslagperiode door mij 
worden bestudeerd.
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7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1:
Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is mij gebleken dat over de 
periode 2011 t/m 2016 enkel en alleen de jaarrekening over 2015 niet tijdig is 
gedeponeerd. Deze jaarrekening had gedeponeerd moeten worden op 31 januari 2017, 
maar is uiteindelijk pas gedeponeerd op 21 maart 2017.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

***

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Verslag 1:
De gefailleerde vennootschap is opgericht op 15 februari 2007; een eventuele vordering 
ter zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 juni 
2003, dan ook verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Verslag 1:
Naar eventuele feiten en/ of omstandigheden die wijzen op mogelijk onbehoorlijk 
bestuur zal in de komende verslagperiode nader onderzoek worden gedaan.

7.6 Paulianeus handelen

Verslag 1:
Hiervan is mij tot op heden niet gebleken. In de komende verslagperiode zal ik het 
onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

7.7 Werkzaamheden

Verslag 1:
- de administratie bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen 
voortzetten.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Verslag 1:
Er is nog geen sprake van boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Verslag 1:
De belastingdienst heeft nog geen preferente vordering ter verificatie ingediend.
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8.3 Pref. vord. van het UWV

***

8.4 Andere pref. crediteuren

Verslag 1:
€ 1.518,-- ( het betreft hier de kosten voor het aanvragen van het faillissement).

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Verslag 1:
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Verslag 1:
€ 209.939,80

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1:
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Verslag 1:
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.

9.2 Aard procedures

N.v.t.

9.3 Stand procedures

N.v.t.

9.4 Werkzaamheden

N.v.t.
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10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1:
Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

Verslag 1:
- trachten de (kantoor)inventaris en de computer te verkopen aan de (middellijk) 
bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
- trachten de immateriële activa van de gefailleerde vennootschap te verkopen;
- verder gaan met het incasseren van de debiteurenvorderingen;
- contact onderhouden met Volkswagen Pon Financial Services over de verkoop van de 
Volkswagen Amarok;
- de administratie bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen 
voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

10.3 Indiening volgend verslag

Verslag 1:
Over drie maanden.

10.4 Werkzaamheden

Verslag 1:
Voor wat betreft de door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik 
hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.
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