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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

ACS Container Surveyors B.V. 02-04-2019 
 1

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ACS Container 
Surveyors B.V., statutair gevestigd te Barendrecht, (voorheen) 
kantoorhoudende aan Bijdorp-Oost 28 C te (2992 LA) Barendrecht.

02-04-2019 
 1

In het handelsregister is de volgende omschrijving van de bedrijfsactiviteiten 
opgenomen: "Expertisebureau met als specialiteit alle vormen van 
zeecontainers, lading expertise, schade expertise voor het vervoer over land, 
water en door de lucht".

02-04-2019 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2018 € 245.534,14 € -58.454,85 € 398.001,49

2017 € 398.657,00 € -6.968,00 € 96.089,00

2016 € 395.049,00 € -63.520,00 € 104.868,00

Verslagnummer 2
Datum verslag 02-07-2019
Insolventienummer F.10/19/78
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000096274:F001
Datum uitspraak 05-03-2019

R-C mr. JCAM Los
Curator Mr.drs. M. Hoogendoorn



Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Het onderhavige faillissementsverslag bevat een weergave van feiten die aan 
de curator bekend zijn geworden, alsmede het voorlopig oordeel van de 
curator daaromtrent. Derden kunnen aan de inhoud van dit verslag geen 
rechten ontlenen. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele 
onjuistheden en/of onvolledigheden die in dit verslag te vinden zijn.

02-04-2019 
 1

3 02-04-2019 
 1

Boedelsaldo
€ 0,00

02-04-2019 
 1

Boedelsaldo
€ 17.212,95

02-07-2019
 2

van
5-3-2019

t/m
1-4-2019

02-04-2019 
 1

van
2-4-2019

t/m
1-7-2019

02-07-2019
 2

Verslagperiode Bestede uren

1 24,10 uur

2 29,70 uur

totaal 53,80 uur

1. Inventarisatie



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De enig bestuurder van ACS is de besloten vennootschap Gewi Solutions 
Holding B.V., waarvan de enig bestuurder de heer G.J. van Duijvenbode is. Bij 
gefailleerde waren de navolgende aandeelhouders in de volgende verhouding 
betrokken: 

Gewi Solutions Holding B.V. (70%);
J.H. Thijssen (10%);
R. van Duyvenbode  (5%);
J. van Duyvenbode (5%);
Trident Container Leasing B.V. (5%) en
Exploitatie Maatschappij De Boer B.V. (5%).

02-04-2019 
 1

Hier is de curator (nog) niet van gebleken. 02-04-2019 
 1

De curator heeft de lopende verzekeringen zoveel mogelijk beëindigd.  02-04-2019 
 1

De curator heeft de huurovereenkomst opgezegd en aan de verhuurder 
aangegeven mogelijk tot eerdere oplevering van het gehuurde bereid te zijn. 

02-04-2019 
 1

Gedurende de verslagperiode is het gehuurde opgeleverd aan de 
verhuurder.

02-07-2019
 2

De curator heeft dit in onderzoek. Door de bestuurder is verklaard dat al 
enkele jaren de marges en resultaten onder (sterke) druk stonden. de 
bestuurder gaf aan dat de omzet over 2018 circa 35 tot 40% lager was dan die 
over 2017. Daardoor was de vennootschap niet meer in staat haar 
onderneming kostendekkend te exploiteren. De (indirect) DGA gaf aan nog een 
poging tot een overdracht van de onderneming te hebben ondernomen, maar 
deze was niet succesvol. Uiteindelijk heeft de (indirect) DGA zich gehouden 
gezien het faillissement aan te vragen.

02-04-2019 
 1

De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek. Uit de 
beschikbare informatie volgt dat inderdaad sprake was van een sterke 
omzetdaling. De curator onderzoekt hoe deze omzetdaling is veroorzaakt en 
welke maatregelen daarop zijn genomen. Hij heeft in dat kader vragen 
voorgelegd aan de (middellijk) bestuurder en is in afwachting van de 
beantwoording daarvan. 

02-07-2019
 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

2. Personeel

Personeelsleden
3

02-04-2019 
 1

Personeelsleden
3

02-04-2019 
 1

Datum Aantal Toelichting

6-3-2019 3 De curator heeft de arbeidsovereenkomsten van de werknemers bij
brief d.d. 6 maart 2019 opgezegd met inachtneming van de rechtens
kortst mogelijk opzegtermijn.

totaal 3

Contact met werknemers, UWV en bestuurder. Collectieve intake van het UWV. 02-04-2019 
 1

Geen. 02-07-2019
 2

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 02-04-2019 
 1



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

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

Geen. 02-04-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Kantoorinventaris € 400,00

totaal € 400,00 € 0,00

De curator trof op de kantoorlocatie van ACS een bescheiden kantoorinventaris 
aan, welke bestaat uit werkplekken voor 5 personen en een aantal kasten. De 
curator heeft over de verkoop van deze zaken contact met geïnteresseerde 
partijen.

02-04-2019 
 1

Gelet op de zeer beperkte interesse voor de bedrijfsmiddelen, heeft de 
curator deze niet alle kunnen verkopen. De na verkoop / levering resterende 
bedrijfsmiddelen zijn aan de verhuurder gelaten.

02-07-2019
 2

Ja. 02-04-2019 
 1

Inventarisatie aanwezige bedrijfsmiddelen, contact met geïnteresseerde 
partijen.

02-04-2019 
 1

Diverse correspondentie met koper, aanwezigheid in het kader van de 
(feitelijke) levering.

02-07-2019
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 02-04-2019 
 1

Geen. 02-04-2019 
 1



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator begreep van Coöperatieve Rabobank U.A. dat sprake is van een 
positief banksaldo, welk saldo deels bestond ten tijde van de faillietverklaring 
en deels daarna is toegenomen. In dit totaal zou dit saldo thans € 7.712,52 
zijn. De curator heeft Coöperatieve Rabobank U.A. verzocht tot afdracht van 
het saldo over te gaan.

02-04-2019 
 1

De curator ontving van de Rabobank de afdracht van het saldo. 02-07-2019
 2

Contact met Rabobank. 02-04-2019 
 1

Geen. 02-07-2019
 2



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

€ 42.000,00

totaal € 42.000,00 € 0,00 € 0,00

Op basis van de administratie die de curator ontving, gaat de curator er vanuit 
dat er sprake is van debiteurensaldo van circa € 42.000,-. Van dit bedrag werd 
gedurende het faillissement reeds een gedeelte ontvangen op de 
bankrekening van gefailleerde bij de Rabobank. De curator monitort de 
debiteureninning en zal deze verder ter hand nemen.

02-04-2019 
 1

Gedurende de verslagperiode is de inning van de debiteuren ter hand 
genomen. Naar aanleiding van de eerste aanmaningen werden reeds diverse 
posten geïnd. Op dit moment is nog sprake van een beperkt aantal grotere 
posten, in totaal volgens de administratie van ACS circa € 19.000,-, en vijf 
kleine posten (in totaal volgens de administratie van gefailleerde circa € 450,-
). De curator zet de inning voort. 

02-07-2019
 2

Inventarisatie en eerste controle debiteuren, opstarten debiteurenincasso. 02-04-2019 
 1

Aanschrijven debiteuren en contact met debiteuren, verdere 
incassowerkzaamheden.  

02-07-2019
 2

5. Bank/Zekerheden

Door de financier Coöperatieve Rabobank U.A. is een vordering ingediend van 
€ 3.790,- (plus PM.)  

02-04-2019 
 1



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

Ten tijde van de faillietverklaring was sprake van twee lopende 
leaseovereenkomsten met betrekking tot voertuigen, te weten terzake van 
een Volkswagen Golf en een Seat Leon. Deze twee voertuigen zijn inmiddels 
aan de leasemaatschappij geretourneerd. Er was sprake van operational lease 
en de curator is in afwachting van de financiële afw ikkeling door de 
leasemaatschappij. Naast de lease van de voertuigen was sprake van de 
huur/operational lease van een multifunctionele printer. De curator heeft 
contact opgenomen met de leasemaatschappij en zal deze retourneren.

02-04-2019 
 1

De geleasete objecten zijn inmiddels alle geretourneerd. 02-07-2019
 2

De Coöperatieve Rabobank U.A. heeft een pandrecht op bij haar gehouden 
saldi, welke saldi haar vorderingen voldoende afdekken c.q. overtreffen.

02-04-2019 
 1

Ja. 02-04-2019 
 1

In het kader van de leaseovereenkomsten was een eigendomsvoorbehoud 
bedongen. 

02-04-2019 
 1

N.v.t. 02-04-2019 
 1

N.v.t. 02-04-2019 
 1

N.v.t.
02-04-2019 

 1

Contact met leasemaatschappijen en financier. 02-04-2019 
 1

Afw ikkeling leasecontracten / retourneren leaseobjecten, contact met 
Rabobank (o.a. ter zake van onroerend bankgarantie).

02-07-2019
 2



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

N.v.t. 02-04-2019 
 1

N.v.t. 02-04-2019 
 1

Geen. 02-04-2019 
 1

Doorstarten onderneming

N.v.t. 02-04-2019 
 1

N.v.t. 02-04-2019 
 1

N.v.t.
02-04-2019 

 1

N.v.t.
02-04-2019 

 1

Geen. 02-04-2019 
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

De curator heeft van (de boekhouder van) de (middellijk) DGA administratie 
ontvangen en heeft in onderzoek of (in voldoende mate) is voldaan aan de 
boekhoudplicht.

02-04-2019 
 1

De jaarrekeningen van de vennootschap zijn op de navolgende data 
gedeponeerd:

2015: 9 mei 2016 (voorlopige jaarrekening)
2016: 24 oktober 2017 (tijdig) 
2017: 30 januari 2019 (niet tijdig)

02-04-2019 
 1

Gelet op de omvang van de onderneming is deze niet tot controle door een 
accountant verplicht.

02-04-2019 
 1

Voor zover deze verplichting niet is nagekomen, is de vordering daartoe 
inmiddels verjaard. 

02-04-2019 
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek. 

02-04-2019 
 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek. 

02-04-2019 
 1



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

De curator heeft gedurende de achterliggende periode het eerste contact met 
de (middellijk) DGA van ACS onderhouden en de eerste informatie in dat kader 
ontvangen. Hij heeft zijn werkzaamheden opgestart en zal deze gedurende de 
komende verslagperiode voortzetten.

02-04-2019 
 1

De curator heeft tijdens de verslagperiode een eerste onderzoek uitgevoerd 
en in vervolg daarop een aantal vragen aan de bestuurder voorgelegd. De 
curator is in afwachting van de beantwoording van die vragen en zal mede 
afhankelijk daarvan de komende verslagperiode(s) zijn onderzoek 
voortzetten. 

02-07-2019
 2

8. Crediteuren

€ 0,00 02-04-2019 
 1

€ 32.048,00 02-04-2019 
 1

€ 36.313,00 02-07-2019
 2

€ 0,00 02-04-2019 
 1

€ 0,00 02-04-2019 
 1

3 02-04-2019 
 1

11 02-07-2019
 2



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

€ 10.289,80 02-04-2019 
 1

€ 120.462,85 02-07-2019
 2

Het is op dit moment nog te vroeg om hier een goede uitspraak over te doen. 02-04-2019 
 1

Het aanschrijven van de bij de curator bekende schuldeisers en het 
inventariseren van de schuldenlast.

02-04-2019 
 1

Diverse contact met crediteuren. 02-07-2019
 2

9. Procedures

N.v.t. 02-04-2019 
 1

N.v.t 02-04-2019 
 1

N.v.t. 02-04-2019 
 1

Geen. 02-04-2019 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De curator zal de komende verslagperiode met name aandacht besteden aan:

1. verkoop aangetroffen (kantoor)inventariszaken
2. Inning openstaande debiteuren
3. Start oorzaken en rechtmatigheidsonderzoek 

02-04-2019 
 1

1. Voortzetting inning openstaande debiteuren
2. Voortzetting oorzaken en rechtmatigheidsonderzoek

02-07-2019
 2

Het is op dit moment te vroeg om hier een goede uitspraak over te doen. 02-04-2019 
 1

Bijlagen
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