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Gegevens onderneming: Afbouw Theo van der Zanden B.V. 
Faillissementsnummer: F. 01/15/609 

FAILLISSEMENTSEINDVERSLAG Nummer:   2 Datum:   30 maart 2016 

 
Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud 

daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. 

 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Afbouw Theo van der Zanden B.V., ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel onder nummer 55845681, statutair 

gevestigd en kantoorhoudende te 5706 AE Helmond aan de 

Houtse Parallelweg 112, hierna te noemen: “Afbouw 

Zanden”. 

  

Faillissementsnummer F.01/15/609 

Datum uitspraak 29 september 2015 

  

Curator mr. B.A.P. Sijben 

Rechter-commissaris mr. C. Schollen-den Besten 

  

Activiteiten onderneming Volgens de bedrijfsomschrijving in het Handelsregister: “De 

afbouw en montage van systeemplafonds en 

systeemwangen, alsmede het verrichten van 

renovatiewerkzaamheden.” 

Omzetgegevens 2015: € 141.657,33 (tussentijdse cijfers) 

2014: € 331.487,88 

2013: € 212.804,60 

2012: € 51.661,09 

Personeel gemiddeld aantal Geen. 

  

Boedelrekening NL58 RABO 0306 4520 81 

Gerealiseerd actief € 7.169,77 

Actief per verslagdatum € 7.166,27 

  

Verslagperiode 17 oktober 2015 – 29 maart 2016 

Bestede uren in verslagperiode 20 uren 

Bestede uren Totaal 38 uren 

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie Verslag 1: 

Afbouw Zanden is bij notariële akte d.d. 9 augustus 2012 

opgericht. Sinds dat moment is de besloten vennootschap 

Theo van der Zanden Holding B.V. enig aandeelhouder en 

bestuurder. Bestuurder en enig aandeelhouder van Theo 

van der Zanden Holding B.V. is de heer T.A.F. van der 

Zanden (hierna: “Van der Zanden”).  

1.2 Winst en verlies Verslag 1: 

2015: niet bekend 

2014: € 2.135,97 (verlies) 

2013: € 23.100,77 (verlies) 
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2012: € 3.321,50 (winst) 

1.3  Balanstotaal Verslag 1: 

2015: niet bekend 

2014: € 65.303,56 

2013: € 72.232,51 

2012: € 27.716,44 

1.4 Lopende procedures Verslag 1: 

Voor zover bekend geen. 

1.5  Verzekeringen Verslag 1: 

Afbouw Zanden heeft diverse verzekeringen afgesloten bij 

onder andere de Goudse en Reaal. De curator heeft een 

overzicht van lopende verzekeringen opgevraagd. De 

verzekeringen bij Reaal zijn inmiddels beëindigd, een 

premierestitutie wordt vanwege de betalingsachterstand 

evenwel niet verwacht. Daar waar mogelijk zullen de 

verzekeringen bij de Goudse – na ontvangst van het 

opgevraagde overzicht -  eveneens beëindigd worden. 

 

Verslag 2: 

De verzekeringen bij de Goudse zijn beëindigd en dit heeft 

geresulteerd in een premierestitutie ad € 334,83. Ook met 

betrekking tot de verzekeringen bij Reaal heeft een 

premierestitutie plaatsgevonden van in totaal € 310,16. 

Beide verzekeringsmaatschappijen hebben de bedragen 

overgemaakt naar de bankrekening van Afbouw Zanden bij 

de Rabobank. Desgevraagd heeft de Rabobank het 

totaalbedrag ad € 644,99 overgemaakt naar de 

boedelrekening. 

1.6 Huur Verslag 1: 

Niet van toepassing. Afbouw Zanden is gevestigd op het 

woonadres van haar bestuurder. 

1.7  Oorzaak faillissement Verslag 1: 

Van der Zanden verklaarde zich al sinds 1984 (via een VOF) 

bezig te houden met diverse afbouwwerkzaamheden. In 

1999 heeft hij die werkzaamheden voortgezet in een 

eenmanszaak en vanaf augustus 2012 in een B.V.  

 

Volgens Van der Zanden ging het vanaf 2010 al slecht met 

zijn onderneming. De omzet liep steeds verder terug als 

gevolg van hevige concurrentie. Sommige concurrenten 

zaten ruim € 10,- per uur onder het uurtarief van Afbouw 

Zanden. Toen Van der Zanden in april 2015 betrokken 

raakte bij een auto-ongeluk, was hij niet langer in staat om 

klanten te werven en de eventueel daaruit voortvloeiende 

opdrachten uit te voeren. Het faillissement van zijn 

onderneming, dat is aangevraagd door een leverancier, 

bleek daardoor onafwendbaar.  

 

Verslag 2: 
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De curator acht de verklaring van de bestuurder voor het 

faillissement geloofwaardig en is bovendien niet gebleken 

van andere (mogelijke) oorzaken. 

 Werkzaamheden Verslag 1: 

Het vestigingsadres van Afbouw Zanden is bezocht, alwaar 

gesproken is met de bestuurder. Daarnaast heeft onderzoek 

plaatsgevonden in de openbare registers.  

 

Verslag 2: 

Onderzoek oorzaak faillissement. 

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Verslag 1: 

Niet van toepassing.  

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Verslag 1: 

1 personeelslid.  

2.3 Datum ontslagaanzegging - 

 Werkzaamheden -  

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving Verslag 1: 

Niet van toepassing. 

3.2  Verkoopopbrengst - 

3.3 Hoogte hypotheek - 

3.4 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden Verslag 1: 

Onderzoek Kadaster.  

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Verslag 1: 

Afbouw Zanden beschikt over een zeer geringe hoeveelheid 

(oud en afgeschreven) gereedschap. Onderzocht wordt nog 

of verkoop van de bedrijfsmiddelen opportuun is. 

 

Verslag 2: 

De bedrijfsmiddelen van Afbouw Zanden zijn via een 

internetveiling van BVA Auctions verkocht. De opbrengst 

bedraagt € 705,60 (incl. BTW), welk bedrag is ontvangen 

op de boedelrekening. 

3.6 Verkoopopbrengst Verslag 1: 

(Nog) niet van toepassing.  

 

Verslag 2: 

€ 705,60 (incl. BTW). 

3.7 Boedelbijdrage Verslag 1: 

(Nog) niet van toepassing.  
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3.8 Bodemvoorrecht fiscus Verslag 1: 

Niet van toepassing. Afbouw Zanden heeft voor zover 

bekend geen zekerheden aan derden verstrekt. 

  Werkzaamheden - 

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Verslag 1: 

Niet van toepassing. 

3.10 Verkoopopbrengst -  

3.11 Boedelbijdrage -  

 Werkzaamheden - 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Verslag 1: 

Een positief banksaldo bij de Rabobank ter hoogte van 

€ 577,13. Voorts bezit Afbouw Zanden de domeinnaam 

theovdzanden.nl. 

 

Verslag 2: 

Aangezien er geen doorstart is gerealiseerd en er geen 

interesse is in de domeinnaam moet deze als 

onverkoopbaar worden beschouwd. 

 

Uit de administratie van Afbouw Zanden bleek dat er een 

bedrag ad € 425,- aan liquide middelen in kas zou zijn. De 

bestuurder heeft dit bedrag desgevraagd aan de curator 

afgegeven. Inmiddels is het kasgeld op de boedelrekening 

gestort. 

3.13 Verkoopopbrengst Verslag 1: 

Banksaldo: € 577,13. 

 

Verslag 2: 

Kasgeld: € 425,-. 

 werkzaamheden Verslag 1: 

Het SIDN is verzocht een lijst van geregistreerde 

domeinnamen te verstrekken. 

 

Verslag 2: 

Opeisen kasgeld en storten op boedelrekening. 

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Verslag 1: 

Afbouw Zanden heeft volgens haar administratie een 

vordering op een opdrachtgever ter hoogte van € 1.096,95. 

De opdrachtgever heeft echter aangetoond een deel van de 

vordering reeds voor datum faillissement (rechtsgeldig) te 

hebben verrekend met een tegenvordering op Afbouw 

Zanden. Voorts heeft de opdrachtgever verklaard haar 
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betalingsverplichting van de resterende circa € 400,- op te 

schorten. Reden daarvan is dat de opdrachtgever mogelijk 

door Afbouw Zanden (als onderaannemer) veroorzaakte 

schade bij een derde dient te vergoeden. In een dergelijk 

geval wil de opdrachtgever het schadebedrag verrekenen 

met de nog openstaande vordering. 

 

Voorts heeft Afbouw Zanden een vordering op haar 

houdstermaatschappij Theo van der Zanden Holding B.V. 

ter hoogte van € 13.016,23 uit hoofde van een rekening-

courantverhouding. Hierover is overleg geweest met de 

holding, waarbij de bestuurder heeft aangegeven vanwege 

de financiële situatie van hem en de holding niet aan de 

betalingsverplichting te kunnen voldoen. De curator beraadt 

zich op vervolgacties. 

 

Tot slot bestaat er een vordering op de Belastingdienst ter 

hoogte van € 3.193,- met betrekking tot de BTW aangifte 

over het 3e kwartaal van 2015. 

 

Verslag 2: 

De (enige) debiteur van Afbouw Zanden heeft met behulp 

van onderliggende stukken aangetoond dat de door haar 

geleden schade groter is dan het nog door gefailleerde te 

vorderen bedrag. Na verrekening heeft Afbouw Zanden 

niets meer van de debiteur te vorderen. 

 

Over de terugbetaling van de rekening-courantvordering 

door de holding is met de bestuurder gecommuniceerd. 

Daarnaast heeft er een bespreking plaatsgevonden. Zowel 

de holding als de (middellijk) bestuurder in privé zijn niet in 

staat enige betaling te verrichten. Dit blijkt uit de door hen 

overgelegde stukken, alsmede uit een van de 

Belastingdienst ontvangen rapport met 

verhaalsmogelijkheden. De curator zal de rechter-

commissaris verzoeken deze vordering buiten vereffening te 

mogen laten. 

 

Voorts slot heeft de Belastingdienst het met betrekking tot 

de BTW aangifte over het 3e kwartaal van 2015 door 

Afbouw Zanden te ontvangen bedrag overgemaakt naar de 

boedelrekening. 

 

Tot slot heeft de curator geconstateerd dat de bankrekening 

van Afbouw Zanden op datum faillissement ten gunste van 

een crediteur is gedebiteerd met een bedrag ad € 1.618,03. 

Faillissement. Ervan uitgegaan mag worden dat dit bedrag 

niet eerder dan op datum faillissement is gecrediteerd op de 

rekening van de crediteur. Onder verwijzing naar 

fixatiebeginsel van artikel 23 Fw en het arrest van de Hoge 

Raad van 20 maart jl. (ECLI:NL:HR:2015:689, JPR/Gunning 
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q.q.) heeft de curator voornoemd bedrag teruggevorderd. 

De crediteur heeft daaraan medewerking verleend en dit 

bedrag teruggestort op de faillissementsrekening. 
4.2 Opbrengst tot heden Verslag 1: 

Nihil. 

 

Verslag 2: 

BTW-aangifte € 3.193,-. 

Terugvordering crediteur: € 1.618,03. 

4.3 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden Verslag 2: 

Overleg/correspondentie debiteur en bestuurder. 

 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
Verslag 1: 

Afbouw Zanden had geen krediet bij enige bank, zodat 

vorderingen van banken niet worden verwacht. 

5.2 Leasecontracten Verslag 1: 

Voor zover bekend geen.  

5.3 Beschrijving zekerheden Verslag 1: 

Voor zover bekend niet van toepassing.  

5.4 Separistenpositie Verslag 1: 

Niet van toepassing.  

5.5 Boedelbijdragen Verslag 1: 

Niet van toepassing.  

5.6 Eigendomsvoorbehoud Verslag 1: 

Diverse partijen hebben een beroep gedaan op een 

vermeend eigendomsvoorbehoud op geleverde voorraad. Er 

is echter geen voorraad in de boedel van Afbouw Zanden 

aangetroffen. 

5.7 Reclamerechten Verslag 1: 

(Nog) niet van toepassing.  

5.8 Retentierechten Verslag 1: 

(Nog) niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Verslag 1: 

De in Nederland bekende banken zijn aangeschreven.  

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden Verslag 1: 

Niet van toepassing.  

6.2 Financiële verslaglegging - 

 Werkzaamheden - 

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving Verslag 1: 

Niet van toepassing.  
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6.4 Verantwoording - 

6.5 Opbrengst - 

6.6 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht Verslag 1: 

Een belangrijk deel van de administratie van Afbouw 

Zanden is thans in het bezit van de curator. 

 

Verslag 2: 

De curator heeft de administratie onderzocht en vastgesteld 

dat deze aan de daaraan te stellen eisen voldoet. 

7.2 Depot jaarrekeningen Verslag 1: 

De jaarrekeningen over de jaren 2012 en 2013 zijn niet 

gedeponeerd. De jaarrekening over het jaar 2014 is tijdig 

gedeponeerd.  

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Verslag 1: 

Niet van toepassing.  

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
Verslag 1: 

Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. 

 

Verslag 2: 

Nader onderzoek niet opportuun aangezien de 

aandeelhouder geen verhaal biedt (zie “Omvang 

debiteuren”). 

7.5 Onbehoorlijk bestuur Verslag 1: 

Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. 

 

Verslag 2: 

Omdat de jaarrekeningen over de jaren 2012 en 2013 niet 

zijn gedeponeerd staat onbehoorlijk bestuur vast en wordt 

vermoed dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke 

oorzaak is van het faillissement. Het aansprakelijk stellen 

van de bestuurder is evenwel niet opportuun. Enerzijds is 

aannemelijk dat het faillissement is veroorzaakt door een 

andere (van buiten komende) oorzaak (zie “Oorzaak 

faillissement”). Anderzijds biedt de bestuurder geen verhaal 

(zie “Omvang debiteuren” in het kader van de rekening-

courantvordering). 

7.6 Paulianeus handelen Verslag 1: 

Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. 

 

Verslag 2: 

De curator is niet gebleken van paulianeus handelen. 
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 Werkzaamheden Verslag 1: 

De beschikbare administratieve stukken zijn aan een quick-

scan onderworpen. Verder onderzoek dient nog plaats te 

vinden. 

 

Verslag 2: 

De administratie is onderzocht en er is onderzoek gedaan 

naar de verhaalsobjecten van de bestuurder. 

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen Verslag 1: 

Salaris & kosten: p.m. 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus Verslag 1: 

(Nog) niet van toepassing. 

8.3 Pref. Vord. van het UWV Verslag 1: 

(Nog) niet van toepassing.  

8.4 Andere pref. Crediteuren Verslag 1: 

Jongeneel (kosten faill. aanvrage) 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
Verslag 1: 

Tot op heden ter verificatie aangemeld: 15 stuks. 

 

Verslag 2: 

Ter verificatie aangemeld: 20 stuks. 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Verslag 1: 

Tot op heden ter verificatie aangemeld: € 46.390,61.  

 

Verslag 2: 

Ter verificatie aangemeld: € 63.821,23. 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Aan de concurrente crediteuren zal geen uitkering mogelijk 

zijn. Vermoedelijk zal dit faillissement vereenvoudigd 

worden afgewikkeld ex art. 137a Faillissementswet.   

 Werkzaamheden Verslag 1:  

De bekende crediteuren hebben gelijk na het uitspreken 

van het faillissement een mailing gehad, waarbij zij zijn 

uitgenodigd om eventuele rechten en/of vorderingen aan te 

geven. 

 

Verslag 2: 

De gebruikelijke werkzaamheden. 

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) - 

9.2  Aard procedure - 

9.3 Stand procedure - 

 werkzaamheden - 

 

10 Overig  
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10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Het faillissement is thans voor afwikkeling gereed.  

10.2  Plan van aanpak Verslag 1: 

De curator zal zich zetten aan de gebruikelijke beheers- en 

vereffeningshandelingen. In de komende periode zal de 

nadruk liggen op een onderzoek naar de 

rechtmatigheidsaspecten en de inning van de vorderingen. 

 

Verslag 2: 

Niet van toepassing. 

10.3 Indiening volgend verslag Niet van toepassing. 

 werkzaamheden Verslag 1 en 2: 

Correspondentie en verslaglegging Rechter-Commissaris. 

 

Helmond, 30 maart 2016 

 

 

 

mr. B.A.P. Sijben, 

curator 

 
 

Disclaimer: 

Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo 

zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk 

is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf 

– bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste 

perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 


