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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Betreft

Algemene gegevens

Asbest & Combi Services Groep B.B. 01-06-2018 
 7

Correctie: "Asbest & Combi Services Groep B.V." 29-11-2018 
 9

De besloten vennootschap Asbest & Combi Services Groep B.V. (''ACS Groep''), 
statutair
gevestigd te Rotterdam en (voorheen) kantoorhoudende aan Gouderakstraat 
9 te (3079 DB)
Rotterdam. KVK-nummer: 24335871.

01-06-2018 
 7

Verslagnummer 11
Datum verslag 27-05-2019
Insolventienummer F.10/16/504
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000008433:F001
Datum uitspraak 04-10-2016

R-C mr. W.J. Geurts - de Veld
Curator mr. M. Windt



Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Volgens opgaaf Kamer van Koophandel: ''Sanering en overig afvalbeheer. 
Beheer van
onroerend goed. Beheeractiviteiten, alsmede de aan- en verkoop en 
exploitatie van
registergoederen en roerende goederen, het verw ijderen van asbest en/of 
asbesthoudende
bouwmaterialen, het saneren van bouwwerken en gronden.''

Volgens de jaarrekening 2015 betreft het doel van ACS Groep: ''Het oprichten 
en verwerven
van, het deelnemen in, het (doen) financieren van, het voeren van het bestuur 
over en het (niet als commissaris) houden van toezicht op ondernemingen en 
vennootschappen, het aangaan van verplichtingen, - door middel van het 
stellen van zekerheden - en verkoop en exploitatie van registergoederen en 
roerende goederen, het verw ijderen van asbest en/of
asbesthoudende materialen en andere bouwmaterialen, het saneren van 
bouwwerken en
gronden in verband met asbesthoudende materialen, alsmede het verrichten 
van alles wat met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings in verband kan 
staan, een en ander in de ruimste zin genomen.''

01-06-2018 
 7

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € 76.165,00 € -52.431,00 € 1.179.827,00

2015 € 329.315,00 € -646.564,00 € 1.214.233,00

2014 € 384.819,00 € 151.926,00 € 1.695.892,00

0

(ACS Groep heeft geen personeel in dienst gehad. Het personeel was in dienst 
van de werkmaatschappij ACS).

01-06-2018 
 7

Boedelsaldo
€ 147.865,17

01-06-2018 
 7

Boedelsaldo
€ 107.219,13

30-08-2018 
 8

Boedelsaldo
€ 154.329,00

27-05-2019
 11



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van
1-3-2018

t/m
31-5-2018

01-06-2018 
 7

van
30-5-2018

t/m
29-8-2018

30-08-2018 
 8

van
30-8-2018

t/m
27-11-2018

29-11-2018 
 9

van
28-11-2018

t/m
25-2-2019

26-02-2019 
 10

van
26-2-2019

t/m
26-5-2019

27-05-2019
 11

Verslagperiode Bestede uren

7 7,90 uur

8 8,20 uur

9 33,80 uur

10 2,40 uur

11 6,10 uur

totaal 58,40 uur



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Het totaal in dit faillissement bestede uren bedraagt 469,80 uur. 29-11-2018 
 9

Het totaal in dit faillissement bestede uren bedraagt 472,50 uur. 26-02-2019 
 10

Het totaal in dit faillissement bestede uren bedraagt 478,60 uur. 27-05-2019
 11

1. Inventarisatie

De bevindingen van de curator en de curator in het faillissement van ACS 
omtrent de oorzaken van de faillissementen zijn gedeeld met de directie en 
aandeelhouders. Zie ook punt 7.5.

01-06-2018 
 7

2. Personeel



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

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

3. Activa

Met de curator in het faillissement van ACS is afgesproken dat de helft van de 
nabetaling van de opbrengst van de bodemzaken (€ 705,20) overgemaakt zal 
worden naar de faillissementsrekening van ACS.

01-06-2018 
 7

Contact met curator ACS 01-06-2018 
 7

4. Debiteuren



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

5. Bank/Zekerheden

De curator heeft nadere afstemming met de curator in het faillissement van 
ACS over (doublures c.q. volgorde van) de bedragen die de ING destijds uit de 
batige creditsaldo's en de opbrengst van de veiling heeft voldaan en de 
vennootschappelijke c.q. gezamenlijke schuldenlast, mede in relatie tot punt 
7.5.

01-06-2018 
 7

De curator in het faillissement van ACS heeft aanspraak gemaakt op een 
herverdeling in de eerdere uitbetalingen van de ING van de creditsaldo's van 
ACS en ACS Groep. In het kader hiervan zou ACS Groep volgens de curator in 
het faillissement van ACS een bedrag ter hoogte van € 20.946,04 dienen over 
te maken naar de faillissementsrekening van ACS als zijnde ten onrechte 
teveel door ACS Groep ontvangen ten koste van ACS.
Grondslag hiervoor betreffen volgens de curator in het faillissement van ACS 
verkeerde mutaties op de rekening-courantrekeningen van ACS en ACS Groep 
die hebben plaatsgevonden ten tijde van het door de ING doorboeken van de 
veilingopbrengst. 

Na onderling overleg heeft de curator voorlopig, mede met inachtneming van 
punt 7.5, ingestemd met de aanspraak onder de vermelding dat nadere aan de 
allocatie verbonden voorwaarden later kunnen worden ingebracht.

30-08-2018 
 8

Met de curator in het faillissement van ACS is herverdeling van de toerekening 
van opbrengsten aan de vordering van de ING op ACS en ACS Groep 
overeengekomen, resulterend in afdracht van EUR 20.946,04 aan ACS.

30-08-2018 
 8

Contact met curator ACS 01-06-2018 
 7



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

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

De curator verw ijst naar hetgeen hij hierover in dit verslag heeft uiteengezet 
omtrent de oorzaken van het faillissement. De resultaten van het onderzoek 
van de curator zijn gedeeld met de directie en aandeelhouders.

01-06-2018 
 7



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De directie en aandeelhouders zijn aansprakelijk gesteld voor het gevoerde 
beleid. Er lopen gesprekken over informatievoorziening en mogelijk tot 
voorkoming van een procedure.

01-06-2018 
 7

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curatoren in de faillissement van ACS Groep en ACS hebben aan Mourik 
voorgesteld om in het kader van het geschil en ter voorkoming van een 
gerechtelijke procedure een mediationtraject in te gaan, met als streven om 
eind dit jaar tot een definitieve oplossing te komen. Het geschil wordt 
voorgelegd bij het mediationbureau van de Rechtbank Rotterdam.

30-08-2018 
 8

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Inmiddels hebben partijen een mediationovereenkomst ondertekend en is het 
mediationtraject in oktober 2018 onder leiding van mr. Neervoort van start 
gegaan. Tijdens de mediation komen diverse vertrouwelijke onderwerpen aan 
bod. Alle partijen streven nog steeds een definitieve oplossing middels 
mediation te bereiken.

29-11-2018 
 9

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De mediation is uitgemond in een schikking, die de komende verslagperiode 
zou moeten worden vastgelegd. Daar hoort ook bij een verdelingsafspraak 
tussen deze boedel en die van de dochter.

26-02-2019 
 10

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De uitkomst van de schikking is vastgelegd in een door partijen 
ondertekende vaststellingsovereenkomst. (De rechter-commissaris heeft 
goedkeuring verleend voor het sluiten van de overeenkomst.) Inmiddels 
heeft Mourik de schikkingsbedragen aan deze boedel en de boedel van 
Asbest & Combi Services voldaan, waardoor de besprekingen definitief zijn 
beëindigd. 

27-05-2019
 11



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Contact met directie en aandeelhouders. 01-06-2018 
 7

Contact met curator ACS, directie en aandeelhouders en rechters-
commissarissen in de faillissementen van ACS Groep en ACS.

30-08-2018 
 8

Deelname aan mediationtraject en contact met curator ACS 29-11-2018 
 9

Vastlegging vaststellingsovereenkomst 26-02-2019 
 10

Contact met advocaten Mourik en curator ACS omtrent voldoen 
schikkingsbedragen.

27-05-2019
 11



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

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

8. Crediteuren

€ 402.823,00 30-08-2018 
 8

€ 555,73 30-08-2018 
 8

7 01-06-2018 
 7

€ 511.585,76 01-06-2018 
 7

De afw ikkeling van de crediteuren hangt onder andere af van het verloop van 
de gesprekken met de directie en aandeelhouders.

01-06-2018 
 7

De vooruitzichten zijn dat er na betaling van de kosten van het faillissement 
een gedeeltelijke uitkering aan de preferente schuldeisers kan plaatsvinden. 

27-05-2019
 11

9. Procedures



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10. Overig

Het voornemen is om binnen enkele maanden de gesprekken tussen de 
curator, de curator in het faillissement van ACS en de directie en 
aandeelhouders in een concrete vorm en versnelde tempo te gieten. Hiervoor 
wordt contact met de curator in het faillissement van ACS gehouden

01-06-2018 
 7

De curatoren mikken erop om het mediationtraject uiterlijk op 1 november 
2018 te laten aanvangen en voor 1 januari 2019 af te ronden.

30-08-2018 
 8

Het mediationtraject is in oktober 2018 van start gegaan. De curator hoopt het 
mediationtraject eind dit jaar/begin volgend jaar af te ronden.

29-11-2018 
 9

Zie 7.5. 26-02-2019 
 10

De curator zal de rechter-commissaris verzoeken de kosten van het 
faillissement vast te stellen en vervolgens overgaan tot afw ikkeling van het 
faillissement.

27-05-2019
 11

De termijn van afw ikkeling van het faillissement is nog steeds afhankelijk van 
de gesprekken met de directie en aandeelhouders en de eventuele naar 
aanleiding daarvan te ondernemen
vervolgstappen.

01-06-2018 
 7

De termijn van afw ikkeling van het faillissement is thans onder andere 
afhankelijk van de aanvang en het verloop van het voorgestelde 
mediationtraject.

30-08-2018 
 8

Zie verslag 8 29-11-2018 
 9

De termijn van afw ikkeling is afhankelijk van de snelheid waarmee de schikking 
zal worden vastgelegd en de verdelingsafspraak tussen de boedel en die van 
de dochter tot stand komt. 

26-02-2019 
 10

De curator zal de afw ikkeling in gang zetten. Dit verslag is dan ook een 
eindverslag. 

27-05-2019
 11



Bijlagen

Bijlagen
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