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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

De Slopers B.V. 30-05-2018 
 2

De Slopers B.V., tevens h.o.d.n.:
- de asbestsaneerders;
- de betonboorders.

30-05-2018 
 2

- het slopen van bouwwerken;
- overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (rest);
- het uitvoeren van sloopwerkzaamheden en alle daarmee verband houdende 
werkzaamheden.

30-05-2018 
 2

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € 204.810,00 € -78.581,00 € 131.251,00

2017 € 688.450,24 € 16.124,02 € 322.404,23

Verslagnummer 4
Datum verslag 11-12-2018
Insolventienummer F.16/18/33
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000023769:F001
Datum uitspraak 23-01-2018

R-C mr. SC Hagedoorn
Curator mr W. Ploeg



Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

De omzet en het resultaat over 2016 heeft betrekking op de periode 30 maart 
2016 t/m 31 december 2016.

30-05-2018 
 2

1 30-05-2018 
 2

Boedelsaldo
€ 8.877,24

30-05-2018 
 2

Boedelsaldo
€ 16.621,93

07-09-2018 
 3

Boedelsaldo
€ 16.623,17

11-12-2018
 4

van
27-2-2018

t/m
30-5-2018

30-05-2018 
 2

van
31-5-2018

t/m
7-9-2018

07-09-2018 
 3

van
8-9-2018

t/m
11-12-2018

11-12-2018
 4



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Verslagperiode Bestede uren

2 13,60 uur

3 3,10 uur

4 8,10 uur

totaal 24,80 uur

1. Inventarisatie

Zie verslag 1. 30-05-2018 
 2

Zie verslag 1. 30-05-2018 
 2

Zoals ik in het eerste verslag heb gemeld, heeft De Slopers B.V., in het kader 
van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, een aantal verzekeringen 
afgesloten. Deze verzekeringen zijn inmiddels allemaal beëindigd. In de 
afgelopen verslagperiode is het mij gebleken, dat er geen sprake is van 
premierestitutie.

30-05-2018 
 2

Zie verslag 1. 30-05-2018 
 2

Zie verslag 1. 30-05-2018 
 2



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden
1

Het betreft hier de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

30-05-2018 
 2

Personeelsleden
2

Zie verslag 1.

30-05-2018 
 2

Zie verslag 1. 30-05-2018 
 2

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

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

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 30-05-2018 
 2

N.v.t. 30-05-2018 
 2



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Er zijn door mij geen bedrijfsmiddelen
aangetroffen.

totaal € 0,00 € 0,00

Zie verslag 1. 30-05-2018 
 2

N.v.t. 30-05-2018 
 2

N.v.t. 30-05-2018 
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Er zijn door mij geen voorraden aangetroffen.

Op de datum van het uitspreken van het
faillissement was er geen sprake van
onderhanden werk.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 30-05-2018 
 2

N.v.t. 30-05-2018 
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Er is geen sprake van andere activa waarmee
baten voor de faillissementsboedel gerealiseerd
kunnen worden.

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

N.v.t. 30-05-2018 
 2

N.v.t. 30-05-2018 
 2

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Vorderingen op debiteuren € 155.047,99 € 0,00 € 0,00

totaal € 155.047,99 € 0,00 € 0,00

In het eerste verslag heb ik gemeld dat de debiteuren, zoals die staan vermeld 
op de debiteurenlijst, door mij zijn aangeschreven. Dit met het verzoek om de 
openstaande factuur/ facturen te voldoen. 

Naar aanleiding van mijn verzoek om tot een betaling van de openstaande 
factuur/ facturen over te gaan, hebben een aantal debiteuren mij bericht dat 
de gefailleerde vennootschap de overeengekomen werkzaamheden niet naar 
behoren heeft verricht. Deze debiteuren zijn om die reden dan ook niet bereid 
om de openstaande factuur/ facturen te voldoen. Ik ben met deze debiteuren 
in gesprek, zulks om te bekijken of er tot een oplossing kan worden gekomen.

Eén debiteur heeft zich, terecht, op verrekening beroepen. Deze debiteur dient 
aan de gefailleerde vennootschap een bedrag te voldoen van € 30.007,38. De 
gefailleerde vennootschap is op haar beurt aan deze debiteur een bedrag 
verschuldigd van in totaal € 87.267,11. Voornoemde debiteur dient ter zake 
van de openstaande facturen derhalve geen bedrag te voldoen.

Uit de debiteurenadministratie blijkt dat een zustermaatschappij nog een 
bedrag van € 57.238,57 aan de gefailleerde vennootschap dient te voldoen. 
Deze zustermaatschappij heeft echter een aantal van de openstaande 
facturen betw ist. Bovendien stelt de zustermaatschappij nog een verrekenbare 
vordering op de gefailleerde vennootschap te hebben. In de afgelopen 
verslagperiode heb ik met betrekking tot het voorgaande een bespreking 
gehad met de (middellijk) bestuurder van de zustermaatschappij. Dit heeft er 
vooralsnog niet toegeleid dat de zustermaatschappij aan de 
faillissementsboedel enig bedrag heeft voldaan. Ik streef ernaar om in de 
komende verslagperiode met de zustermaatschappij alsnog tot een oplossing 
te komen.

30-05-2018 
 2

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heb ik ter zake van de openstaande 
debiteurenvordering een bespreking gehad met de bestuurder van de 

07-09-2018 



4.2 Werkzaamheden debiteuren

zustermaatschappij van de gefailleerde vennootschap. Tijdens deze 
bespreking is het onder andere duidelijk geworden dat de zustermaatschappij 
een betaling van ten minste één openstaande factuur weigert, omdat de 
onderliggende stukken (o.a. een getekende werkbon) ontbreekt. 

De ontbrekende stukken ter zake van voornoemde factuur heb ik inmiddels in 
de administratie van de gefailleerde vennootschap aangetroffen. Deze stukken 
zullen spoedig door mij aan de zustermaatschappij worden toegestuurd. Bij die 
gelegenheid zal ik dan, onder voorbehoud van goedkeuring door de rechter-
commissaris, aan de zustermaatschappij ook een voorstel doen ter zake van 
de openstaande facturen. 

De overige debiteuren van de gefailleerde vennootschap hebben ook in de 
afgelopen verslagperiode geweigerd om de openstaande factuur/ facturen te 
voldoen. Ter onderbouwing van dit standpunt stellen deze debiteuren onder 
andere dat de overeengekomen werkzaamheden niet naar behoren zijn 
uitgevoerd door de gefailleerde vennootschap. In de komende verslagperiode 
zal ik trachten met deze debiteuren eveneens tot een regeling te komen.

 3

In het vorige verslag heb ik gemeld dat de zustermaatschappij de betaling 
van ten minste één openstaande factuur weigert, omdat de onderliggende 
bewijsstukken zouden ontbreken. Deze bewijsstukken zijn, zoals ik 
eveneens in het vorige verslag heb gemeld, vervolgens door mij in de 
administratie aangetroffen. Voornoemde bewijsstukken heb ik, zoals 
aangekondigd, in de afgelopen verslagperiode aan de zustermaatschappij 
toegestuurd.

Naar aanleiding van het toesturen van bovengenoemde aanvullende stukken 
heb ik op 23 oktober 2018 opnieuw een bespreking gehad met de middellijk 
bestuurder van de zustermaatschappij. Tijdens deze bespreking is onder 
andere gesproken over een mogelijke regeling ter zake van de openstaande 
facturen. De middellijk bestuurder van de zustermaatschappij heeft mij, mede 
naar aanleiding van hetgeen tijdens de bespreking is besproken, inmiddels 
een voorstel voor een minnelijke regeling gedaan. Dit voorstel zal ik spoedig 
ter goedkeuring aan de rechter-commissaris voorleggen.

De overige debiteuren blijven, ondanks sommaties daartoe, weigeren om de 
openstaande factuur/ facturen te voldoen. In de komende verslagperiode zal 
ik mij gaan beraden over de vraag of het in het belang van de crediteuren 
geacht dient te worden om tegen deze debiteuren verdere 
rechtsmaatregelen te treffen.

11-12-2018
 4



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

- trachten de openstaande debiteurenvorderingen te incasseren. 30-05-2018 
 2

- trachten met de zustermaatschappij tot een oplossing te komen met 
betrekking tot de openstaande facturen;
- verder gaan met het incasseren van de overige debiteurenvorderingen.

07-09-2018 
 3

- het voorstel van de zustermaatschappij voor een minnelijke regeling ter 
zake van de openstaande facturen ter goedkeuring voorleggen aan de 
rechter-commissaris;
- onderzoeken of het in het belang van de faillissementsboedel geacht dient 
te worden om tegen de weigerachtige debiteuren verdere rechtsmaatregelen 
te treffen.

11-12-2018
 4

5. Bank/Zekerheden

€ -42,14

Voor wat betreft de bankrekeningen van de gefailleerde vennootschap verw ijs 
ik allereerst naar hetgeen ik hieromtrent in het eerste verslag heb gemeld. Ter 
aanvulling hierop geldt het navolgende.

De gefailleerde vennootschap maakte, in het kader van de uitoefening van 
haar bedrijfsactiviteiten, gebruik van een G-rekening bij ABN Amro. In de 
afgelopen verslagperiode is het mij gebleken dat ABN Amro het saldo op deze 
G-rekening, in totaal € 7.693,86, heeft overgemaakt naar de belastingdienst. 
Het is mijn verwachting dat de belastingdienst mij spoedig zal berichten welk 
deel van het saldo op de G-rekening aan de faillissementsboedel zal 
toekomen. 

Gelet op het feit dat de belastingdienst vooralsnog geen vordering ter 
verificatie heeft ingediend, ga ik er vooralsnog overigens vanuit dat het 
volledige saldo op de G-rekening aan de faillissementsboedel zal toekomen.

30-05-2018 
 2

€ 7.742,93

In het vorige verslag heb ik gemeld dat het saldo op de G-rekening van de 
gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het 
faillissement € 7.693,86 bedroeg. Dit saldo komt, zo is in de afgelopen 
verslagperiode duidelijk geworden, daadwerkelijk volledig toe aan de 
faillissementsboedel. De belastingdienst heeft voornoemd bedrag op 4 juni 
2018 overgemaakt naar de faillissementsrekening. 

ABN Amro heeft, vanwege een creditsaldo op de betaalrekening, in de 
afgelopen verslagperiode nog een bedrag van € 49,07 overgemaakt naar de 
faillissementsrekening.

07-09-2018 
 3



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

Zie verslag 1. 30-05-2018 
 2

Zie verslag 1. 30-05-2018 
 2

*** 30-05-2018 
 2

Zie verslag 1. 30-05-2018 
 2

Zie verslag 1. 30-05-2018 
 2

*** 30-05-2018 
 2

€ 0,01

Zie verslag 1.

30-05-2018 
 2

- erop toezien dat de belastingdienst mij nader informeert met betrekking tot 
het saldo op de G-rekening.

30-05-2018 
 2

Met betrekking tot de hiervoor genoemde onderwerpen zijn door mij geen 
verdere werkzaamheden meer te verrichten.

07-09-2018 
 3



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Zie verslag 1. 30-05-2018 
 2

N.v.t. 30-05-2018 
 2

N.v.t. 30-05-2018 
 2

Doorstarten onderneming

Zie verslag 1. 30-05-2018 
 2

N.v.t. 30-05-2018 
 2

€ 0,00

N.v.t.

30-05-2018 
 2

€ 0,00

N.v.t.

30-05-2018 
 2

N.v.t. 30-05-2018 
 2



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7. Rechtmatigheid

Zoals ik in het eerste verslag heb gemeld, hebben de (middellijk) bestuurder 
van de gefailleerde vennootschap en de boekhouder mij de administratie ter 
hand gesteld. De financiële administratie is inmiddels (grotendeels) door mij 
bestudeerd. Dit onder andere vanwege het incasseren van de openstaande 
debiteurenvorderingen. 

In de afgelopen verslagperiode ben ik, mede naar aanleiding van de reacties 
van debiteuren, ook begonnen met het bestuderen van de 
projectadministratie. In de komende verslagperiode zal ik hiermee verder 
gaan. Tevens zal ik de bestudering van de financiële administratie afronden.

Vooralsnog lijkt het er overigens op dat de financiële administratie van de 
gefailleerde vennootschap behoorlijk is bijgehouden.

30-05-2018 
 2

De financiële administratie van de gefailleerde vennootschap is inmiddels door 
mij bestudeerd. Dit heeft vooralsnog geen verdere vragen opgeleverd.

In de afgelopen verslagperiode ben ik ook verder gegaan met het bestuderen 
van de projectadministratie. In dat kader heeft een derde mij ook nog 
aanvullende projectadministratie verstrekt, welke informatie door mij 
bestudeerd zal gaan worden. Deze aanvullende informatie geeft onder andere 
meer inzicht in de geldstromen van de diverse projecten van de gefailleerde 
vennootschap.

07-09-2018 
 3

In de afgelopen verslagperiode ben ik verder gegaan met het bestuderen 
van de projectadministratie van de gefailleerde vennootschap. Mijn vragen 
en/of opmerkingen hieromtrent heb ik inmiddels besproken met de middellijk 
bestuurder van de gefailleerde vennootschap. De projectadministratie is voor 
mij voldoende duidelijk en geeft, mede door de toelichting van onder andere 
de middellijk bestuurder, geen aanleiding tot het stellen van nadere vragen.

Na het bestuderen van alle stukken kom ik tot de conclusie dat de 
boekhouding behoorlijk is bijgehouden en dat er is voldaan aan de 
boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW.

11-12-2018
 4

Zie verslag 1. 30-05-2018 
 2

*** 30-05-2018 
 2

Zie verslag 1. 30-05-2018 
 2



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

Tot op heden is mij nog niet gebleken van feiten en/of omstandigheden die 
w ijzen op mogelijk onbehoorlijk bestuur. In dat kader merk ik wel op dat er uit 
de administratie een aantal punten naar voren zijn gekomen die, in het kader 
van mijn onderzoek naar een onbehoorlijke taakvervulling, nader zullen 
worden bestudeerd. Dit zal ik in de komende verslagperiode gaan doen. 

Of bovengenoemde punten uit de administratie tot de conclusie leiden dat er 
sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur en dat een behoorlijke 
taakvervulling ook een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement, 
kan thans nog niet gezegd worden.

30-05-2018 
 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

In de afgelopen verslagperiode heb ik van een derde begrepen dat de 
financiering rondom de projecten van de gefailleerde vennootschap mogelijk 
tot de conclusie kan leiden, dat er sprake is van een onbehoorlijke 
taakvervulling. Of dit daadwerkelijk zo is, zal ik in de komende verslagperiode, 
mede op basis van de aanvullende projectinformatie, nader gaan 
onderzoeken. 

Thans is het zo dat ik op basis van de reeds bestudeerde administratie nog 
niet de conclusie kan trekken, dat er sprake is geweest van een onbehoorlijke 
taakvervulling door het bestuur van de gefailleerde vennootschap.

07-09-2018 
 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

Na het bestuderen van de gehele administratie van de gefailleerde 
vennootschap heb ik niet kunnen vaststellen, dat er sprake is van feiten 
en/of omstandigheden die duiden op een onbehoorlijke taakvervulling. Gelet 
hierop is er voor mij dan ook geen aanleiding om het bestuur van de 
gefailleerde vennootschap wegens een onbehoorlijke taakvervulling 
aansprakelijk te stellen. Met voorgaande conclusie is aan mijn onderzoek 
naar mogelijk onbehoorlijk bestuur een einde gekomen.

11-12-2018
 4

7.6 Paulianeus handelen
Nee

Het is mij niet gebleken van feiten en/of omstandigheden, die w ijzen op 
mogelijk paulianeus handelen. Met deze conclusie is aan mijn onderzoek naar 
paulianeus handelen (voorlopig) een einde gekomen.

30-05-2018 
 2

Zie verslag 1, alsmede hetgeen ik hiervoor heb gesteld. 30-05-2018 
 2



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

- verder gaan met het bestuderen van de administratie van de gefailleerde 
vennootschap;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten.

30-05-2018 
 2

- de (aanvullende) informatie over de projecten bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten en trachten af 
te ronden.

07-09-2018 
 3

Gelet op hetgeen ik hiervoor heb gesteld, is aan mijn werkzaamheden ter 
zake van het rechtmatigheidsonderzoek een einde gekomen.

11-12-2018
 4

8. Crediteuren

€ 0,00 30-05-2018 
 2

€ 0,00 30-05-2018 
 2

€ 0,00 30-05-2018 
 2

€ 1.559,00

Het betreft hier de kosten voor het aanvragen van het faillissement.

30-05-2018 
 2

11 30-05-2018 
 2

13 07-09-2018 
 3



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 128.903,99 30-05-2018 
 2

€ 129.748,49 07-09-2018 
 3

€ 12.974.849,00

Eén crediteur van de gefailleerde vennootschap heeft ter verificatie een 
vordering van 
€ 30.120,-- ingediend, welke vordering verband houdt met 6 openstaande 
facturen. Deze vordering zal in de komende verslagperiode door mij 
beoordeeld gaan worden.

11-12-2018
 4

Nog niet bekend. 30-05-2018 
 2

Naar het zich laat aanzien, kan er te zijner tijd bij de afw ikkeling van het 
faillissement aan de concurrente crediteuren een gedeeltelijke uitkering 
worden gedaan. Zodra ik in dit faillissement mijn werkzaamheden dan ook 
bijna heb afgerond, zal ik aan de rechter-commissaris het verzoek gaan doen 
om een datum voor een verificatievergadering te bepalen. Naar verwachting 
kan een dergelijk verzoek al in de komende verslagperiode aan de rechter-
commissaris worden gedaan.

11-12-2018
 4

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren. 30-05-2018 
 2

- de vordering van de onder punt 8.6 genoemde crediteur beoordelen. 11-12-2018
 4



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

N.v.t. 30-05-2018 
 2

N.v.t. 30-05-2018 
 2

N.v.t. 30-05-2018 
 2

N.v.t. 30-05-2018 
 2



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10. Overig

- trachten de openstaande debiteurenvorderingen te incasseren;
- erop toezien dat de belastingdienst mij nader informeert met betrekking tot 
het saldo op de G-rekening;
- verder gaan met het bestuderen van de administratie van de gefailleerde 
vennootschap;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

30-05-2018 
 2

- trachten met de zustermaatschappij van de gefailleerde vennootschap tot 
een oplossing te komen met betrekking tot de openstaande facturen;
- verder gaan met het incasseren van de overige debiteurenvorderingen;
- de (aanvullende) informatie over de projecten bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten en trachten af 
te ronden.

07-09-2018 
 3

- het voorstel van de zustermaatschappij voor een minnelijke regeling ter 
zake van de openstaande facturen ter goedkeuring voorleggen aan de 
rechter-commissaris;
- onderzoeken of het in het belang van de faillissementsboedel geacht dient 
te worden om tegen de weigerachtige debiteuren verdere rechtsmaatregelen 
te treffen;
- de vordering van een crediteur beoordelen.

11-12-2018
 4

Nog niet bekend. 30-05-2018 
 2

Bij de huidige stand van zaken is het mijn verwachting dat het faillissement 
over circa zes maanden zal zijn afgewikkeld.

11-12-2018
 4

10-3-2019 11-12-2018 
 4

Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verw ijs ik naar 
hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

30-05-2018 
 2

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verw ijs ik 
naar hetgeen ik hieromtrent onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

07-09-2018 
 3

Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verw ijs ik 
naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

11-12-2018
 4



Bijlagen

Bijlagen
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