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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Best Green B.V. in liquidatie 30-04-2019 
 5

Best Green B.V. in liquidatie 30-04-2019 
 5

De activiteiten van Best Green B.V. in liquidatie (hierna "Best Green") 
bestonden uit het kweken van Phalaenopsis.

30-04-2019 
 5

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2012 € 29.000,00 € 1.375.023,00

2011 € 21.335,00

2010 € 19.578,00

Verslagnummer 7
Datum verslag 07-11-2019
Insolventienummer F.13/16/501
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000009492:F001
Datum uitspraak 22-11-2016

R-C mr. M. de Vries
Curator mr W.H.Z. Westerhof

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=ed714cdb-40b2-e611-80db-005056ac5ca6
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=40505d6e-9262-e511-80c6-005056ac5ca6


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Vanaf 2012 zijn geen jaarrekeningen meer opgesteld, vastgesteld of 
gedeponeerd. Met behulp van een financieel specialist, de heer H. Carton, is 
voor de jaren na 2011 een reconstructie gemaakt van alle financiële 
handelingen. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek van de heer 
Carton zijn de jaarrekeningen vanaf 2012 alsnog opgesteld. De jaarrekening 
van 2011 vormde hierbij het uitgangspunt. 

30-04-2019 
 5

Toelichting 
Niet van toepassing. 

30-04-2019 
 5

€ 11,03 30-04-2019 
 5

€ 5.011,03 07-11-2019
 7

van 
27-12-2017

t/m 
30-4-2019

30-04-2019 
 5

van 
1-5-2019

t/m 
7-8-2019

08-08-2019 
 6

van 
8-8-2019

t/m 
6-11-2019

07-11-2019
 7

Verslagperiode Bestede uren

5 31 uur 7 min

6 3 uur 43 min

7 2 uur 30 min

totaal 37 uur 20 min



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Het totaal aantal bestede uren is 75 uur en 43 minuten. 30-04-2019 
 5

Het totaal aantal bestede uren is 79 uur en 25 minuten. 08-08-2019 
 6

Het totaal aantal bestede uren is 81 uur en 54 minuten. 07-11-2019
 7

1. Inventarisatie

Best green is opgericht op 4 september 2009. De aandelen in het kapitaal van 
Best Green worden ieder voor 50% gehouden door Stolk Beheer B.V. (hierna: 
"Stolk") en Elsman Group B.V. (hierna "Elsman"). Stolk en Elsman man voerde 
tot 5 augustus 2014 tevens gezamenlijk het bestuur van Best Green en zij 
waren beiden alleen zelfstandig bevoegd de vennootschap te 
vertegenwoordigen. Ten behoeve van de Export van Orchideeën naar de 
Oekraïne is in Oekraïne een 100% dochtervennootschap opgericht, Orchids Art 
LLC. De activiteiten van Best Green zijn vanaf het tweede kwartaal van 2013 
gestaakt.

30-04-2019 
 5

De curator is niet bekend met lopende procedures tegen of op initiatief van 
Best Green. 

30-04-2019 
 5

Niet van toepassing. 30-04-2019 
 5

Niet van toepassing. 30-04-2019 
 5



1.5 Oorzaak faillissement

Als gevolg van een meningsverschil tussen de aandeelhouder/bestuurders van 
Best Green is op 5 augustus 2014 de heer Ir. A. van der Walle door de 
Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam benoemd tot tijdelijk 
bestuurder van Best Green met een gelijktijdige schorsing van de op dat 
moment zittende bestuurders. Door de Ondernemingskamer is een onderzoek 
bevolen naar het gevoerde beleid vanaf september 2009. Het onderzoek heeft 
meer dan een jaar geduurd en is op 5 oktober 2015 afgerond met een 
rapportage van de onderzoeker. Uit het verslag van de onderzoeker is 
gebleken dat er voor Best Green geen toekomst is alsook dat door de 
bestuurders wanbeleid is gepleegd. De Ondernemingskamer heeft om die 
reden op 28 juni 2016 de ontbinding van Best Green uitgesproken, de 
bestuurders Elsman en Stolk als bestuurders ontslagen en de heer Van der 
Walle en mevrouw mr. Y. Borrius aangewezen tot vereffenaars van Best Green 
(hierna: de "Vereffenaars"). 
In het kader van de vereffening van Best Green hebben de Vereffenaars de 
stand van de boedel beoordeeld en beoordeeld dat er Best Green meerdere 
crediteuren heeft alsmede dat zij verkeert in een toestand van opgehouden te 
hebben betalen zodat op 17 november 2016 eigen aangifte tot 
faillietverklaring is gedaan waarna op 22 november het faillissement van Best 
Green is uitgesproken. Tegen de faillietverklaring is op 30 november 2016 
verzet ingesteld door mr. Van Dijk. Mr. Van Dijk trad hierbij op namens twee 
crediteuren van Best Green, Stolk Flora B.V. en Elsman International 
Consultants B.V. (beide partijen zijn gelieerd aan de voormalig 
aandeelhouders/bestuurders). Dit verzet is op 20 december 2016 door de 
rechtbank Rotterdam behandeld en bij vonnis van 23 december 2016 
ongegrond verklaard. Tegen de ongegrondverklaring van het verzet is door mr. 
Van Dijk namens Elsman International Consultants B.V. hoger beroep ingesteld 
bij het Hof Den Haag. Het hoger beroep is op 7 februari 2017 behandeld 
waarna het Hof op 14 februari 2017 de uitspraak van de Rechtbank heeft 
bekrachtigd. In navolging hiervan heeft de curator een bespreking gepland met 
de (advocaten van de) bestuurders. Het doel van deze bespreking is een 
minnelijke regeling te treffen voor de crediteuren, waarbij de eigen 
vorderingen van de bestuurders, althans de aan hen gelieerde entiteiten, niet 
zouden worden ingediend. Na deze bespreking heeft nog meermaals overleg 
plaatsgevonden. Ook een laatste poging om een minnelijke regeling te treffen 
is zonder resultaat gebleven.  

Na overleg met de advocaat van een van de bestuurders heeft de curator een 
nadere toelichting gegeven van de kosten die de curator vergoed wenst te 
zien. Hierbij heeft de curator de achtergrond van die vorderingen nader 
toegelicht en aangegeven waarom de curator meent dat deze kosten voor 
rekening van de bestuurders dienen te komen. 

30-04-2019 
 5



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

2. Personeel

Niet van toepassing. 30-04-2019 
 5



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

3. Activa

Niet van toepassing. 30-04-2019 
 5

Niet van toepassing. 30-04-2019 
 5

Niet van toepassing. 30-04-2019 
 5

Niet van toepassing. 30-04-2019 
 5



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden 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

4. Debiteuren

Niet van toepassing. 30-04-2019 
 5

5. Bank/Zekerheden

Niet van toepassing. 30-04-2019 
 5



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

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 30-04-2019 
 5

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 30-04-2019 
 5

7. Rechtmatigheid

Door de onderzoeker is vastgesteld dat de administratie grote gebreken 
vertoonde. Zodat van een deugdelijke administratie geen sprake was en geen 
inzicht kon worden gegeven in de rechten en verplichtingen van Best Green. 
Pas na een uitvoerige reconstructie kon de posities van Best Green inzichtelijk 
worden gemaakt. 

30-04-2019 
 5

Sinds 2011 zijn geen jaarrekeningen meer gedeponeerd. 30-04-2019 
 5



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Best Green voldoet aan de in de wet gestelde grens om gebruik te kunnen 
maken van de vrijstelling van de verplichting tot het laten verrichten van een 
accountantscontrole (ingevolge artikel 2:396 lid 1 e.v. BW).

30-04-2019 
 5

Gelet op de oprichtingsdatum (4 september 2009) en het verstrijken van de 
verjaringstermijn ex artikel 3:307 lid 1 BW om de volstorting van de aandelen 
te vorderen, is een nader onderzoek naar de volstorting van de aandelen niet 
relevant.

30-04-2019 
 5

Toelichting 
Door de Ondernemingskamer is bij vonnis van 26 juni 2016 geoordeeld dat 
sprake is geweest van wanbeleid. De curator zal dit afhankelijk van de 
uitkomsten van het hoger beroep tegen de ongegrondverklaring van het 
verzet nader onderzoeken. Nu het hoger beroep is afgewezen is het 
onderzoek naar de w ijze waarop de bestuurders hun taak hebben vervuld 
opnieuw aan de orde. Nu het overleg met de bestuurders over het treffen van 
een minnelijke regeling niet heeft geleid tot enig positief resultaat zal de 
curator het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement verder 
voortzetten en beraadt zij zich thans over de te nemen vervolgstappen. 

Hangende dit onderzoek zal hierover geen mededeling worden gedaan.  

30-04-2019 
 5

Toelichting 
De curator is thans doende het onderzoek naar de oorzaken van het 
faillissement verder af te ronden. De verwachting is dat hierover in het 
volgende verslag nadere toelichting over kan worden gegeven.

Hangende dit onderzoek zal hierover geen mededeling worden gedaan. 

08-08-2019 
 6

Toelichting 
Dit punt heeft de curator nog in onderzoek.

30-04-2019 
 5

De curator is thans doende het onderzoek naar de oorzaken van het 
faillissement verder af te ronden. De verwachting is dat hierover in het 
volgende verslag nadere toelichting over kan worden gegeven.

Hangende dit onderzoek zal hierover geen mededeling worden gedaan. 

08-08-2019 
 6



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie hierboven. 30-04-2019 
 5

Naar aanleiding van het overleg dat de curator heeft gevoerd over de w ijze 
waarop zij hun bestuurstaak hebben vervuld is een schikking getroffen. Deze 
schikking, teneinde verdere juridische procedures te voorkomen, en met 
instemming van de rechter-commissaris wordt thans nagekomen middels een 
betalingsregeling. De eerste twee termijnen zijn inmiddels door de curator 
ontvangen. De betalingsregeling loopt tot en met maart 2020. 

07-11-2019
 7



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

8. Crediteuren

Toelichting 
Op verzoek van de curator zijn door de heer Van der Walle en de heer Carton 
na datum faillissement nog enkele werkzaamheden uitgevoerd. De kosten van 
deze werkzaamheden bedragen (tot aan de behandeling van het verzet) in 
totaal € 3.484,40,-.  Daarnaast zijn er de kosten van de curator. 

30-04-2019 
 5

€ 72.944,00 30-04-2019 
 5

Toelichting 
Niet van toepassing. 

30-04-2019 
 5

Toelichting 
Niet van toepassing. 

30-04-2019 
 5

3 30-04-2019 
 5

€ 23.572,27 30-04-2019 
 5

Onbekend. 30-04-2019 
 5



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Op 7 februari 2016 is het hoger beroep behandeld tegen de 
ongegrondverklaring van het verzet. De curator is niet bekend met andere 
procedures.

30-04-2019 
 5

Hoger beroep tegen ongegrond verklaring van het verzet. 30-04-2019 
 5

Het hof heeft bij arrest van 14 februari 2017 het vonnis van de rechtbank 
bekrachtigd. 

30-04-2019 
 5

Niet van toepassing. 30-04-2019 
 5



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 voorkomende werkzaamheden uitvoeren meer bijzonder zal 
de curator het onderzoek naar de w ijze waarop Stolk en Elsman invulling 
hebben gegeven aan de bestuurstaak nader onderzoeken.

30-04-2019 
 5

De curator is thans doende het onderzoek naar de oorzaken van het 
faillissement verder af te ronden. De verwachting is dat hierover in het 
volgende verslag nadere toelichting over kan worden gegeven.

Hangende dit onderzoek zal hierover geen mededeling worden gedaan. 

08-08-2019 
 6

Zie punt 7.8. De overige werkzaamheden van de curator zijn afgerond. 07-11-2019
 7

Omtrent de termijn van afw ikkeling alsmede de vooruitzichten voor crediteuren 
kan de curator op dit moment nog geen enkele uitspraak doen.

30-04-2019 
 5

6-2-2020 07-11-2019 
 7

Bijlagen
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