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Algemene gegevens
Naam onderneming
Les Pompiers Groep (GECONSOLIDEERD) i.f.

Gegevens onderneming
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Gegevens onderneming
Gegevens onderneming: Les Pompiers Groep (CONSOL) i.f.
Geconsolideerd / toestemming RC 11-12-2016
16/572F - Les
16/562F - Les
16/556F - Les
29-11-2016)
16/558F - Les
11-2016)
16/559F - Les
2016)
16/561F - Les
16/560F - Les
16/571F - Les
2016)

Pompiers Holding B.V. (uitspraak RB Oost Brabant 29-11-2016)
Pompiers Group B.V. (uitspraak RB Z-W Brabant 29-11-2016)
Pompiers Veiligheidspersoneel B.V. (uitspraak RB Z-W Brabant
Pompiers Brandbeveiliging B.V. (uitspraak RB Z-W Brabant 29Pompiers Opleidingen B.V. (uitspraak RB Z-W Brabant 29-11Pompiers Flex B.V. (uitspraak RB Z-W Brabant 29-11-2016)
Pompiers Projecten B.V. (uitspraak RB Z-W Brabant 29-11-2016)
Pompiers Brandw achten B.V. (uitspraak RB Oost Brabant 29-11-

Geconsolideerde verslaglegging en afw ikkeling
Verslaglegging en afw ikkeling vindt geconsolideerd plaats via het dossier /
faillissement van Les Pompiers Holding B.V. (16/572F uitspraak Rb Oost
Brabant 29-11-2016) overgedragen aan Rb Z-W Brabant)
Gezien de onderlinge samenhang en feitelijke en financiële verw evenheid (niet
in de laatste plaats door de onderlinge rekeningcourant verhoudingen) w aarbij
tevens geldt dat de nadere inrichting van het concern met een 5 tal nieuw
vennootschappen pas recent w as en nog w einig uitgew erkt (er lijkt niet echt
sprake te zijn van te onderscheiden activiteiten/kostenplaatsen), is verzocht
de faillissementen geconsolideerd te mogen afw ikkelen (w elk verzoek op 11
december 2016 is toegew ezen).
Daarbij geldt tevens dat feitelijk in w ezen 1 soort bedrijfsactiviteit w erd
gevoerd (zodat de totale opbrengsten het geheel in w ezen te goede zouden
moeten komen) terw ijl ook de externe financiering gelijk (voor het geheel) op
alle vennootschappen rust. Tot slot lijkt de financiële inrichting van de
vennootschappen (per activiteit/kostenplaats) hetzij niet geheel doorgevoerd
hetzij (op punten) arbitrair te zijn.
Datum uitspraak:29-11-2016
Aanvrager::eigen aangiften d.d. 29 november 2016
Curator:mr. K.E.H. de Klerk
R-C:mw . mr. M. Pellikaan / vh mr. C.T.M. Luijks).
Afkoelingsbeschikking:nee / ja, per 30 november 2016 voor de duur van 1
maand(en).
Beschikking V.A.:(nog) niet van toepassing / beschikking d.d. ….
Nieuw e c.q. opvolgende verslaglegging is telkens vetgedrukt \
ALGEMEEN:
Dit verslag is zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, maar berust deels op informatie
die de curator van gefailleerde(en) en haar/hun bestuurder(s) heeft verkregen.
Omtrent de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen
garantie w orden gegeven. Het is goed mogelijk dat in een later stadium cijfers
en gegevens dienen te w orden aangepast. Aan dit verslag kunnen derhalve
geen rechten w orden ontleend.
Dit verslag bevat tevens een verslag over de voorafgaande periode van stille
bew indvoering / aanw ijzing beoogd curator en beoogd rechter commissaris (23
november tot 29 november 2016)
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Activiteiten onderneming
Activiteiten per onderneming:
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6

Les Pompiers Holding B.V. : “vermogensbeheer, het zeker stellen van
vermogen; het beleggen van vermogen” volgens de omschrijving in het KvK
register (nr. 54821029), feitelijk w as Les Pompiers Holding de top
vennootschap van het les Pompiers concern
Les Pompiers Group B.V.: “financiële holdings, holding” volgens de omschrijving
in het KvK register (nr. 63023482), feitelijk stond de vennootschap boven de
recent opgerichte poot van 5 w erkmaatschappijen (zie organogram)
Les Pompiers Veiligheidspersoneel B.V.:“Uitleenbureaus, het
detacheren/uitzenden van Safety Officers, Brandw achten, Heetw erkw achten,
Gangw ayw achten en mangatw achten, w aarbij de W et Allocatie
Arbeidskrachten Door Intermediairs van toepassing zal zijn, dan w el (een)
w et(ten) die deze w et rechtsgeldig opvolgt/opvolgen, hierna te noemen “de
W aadi”’” volgens de omschrijving in het KvK register (nr. 63026538)
Les Pompiers Brandbeveiliging B.V.:“Keuring en controle van machines,
apparaten en materialen, uitleenbureaus, het controleren van blusmiddelen,
arbeidskrachten ter beschikking stellen” volgens de omschrijving in het KvK
register (nr. 63025183)
Les Pompiers Opleidingen B.V.:“Bedrijfsopleiding en –training, uitleenbureaus,
het zich bezighouden met de opleiding tot Safety Officers, Brandw achten,
Heetw erkw achten, Gangw ayw achten, mangatw achten en andere
aanverw ante beroepen en het geven van cursussen. Arbeidskrachten ter
beschikking stellen” volgens de omschrijving in het KvK register (nr. 63026449)
Les Pompiers Flex B.V.: “Uitleenbureaus, het detacheren /uitzenden van
personeel, w aarbij de W et Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs, dan
w el (een) w et(ten) die deze w et rechtsgeldig opvolgt/opvolgen, van
toepassing zal/zullen zijn” volgens de omschrijving in het KvK register (nr.
63026384)
Les Pompiers Projecten B.V.: “Uitleenbureaus, het detacheren / uitzenden van
Safety Officers, Brandw achten, Heetw erkw achten, Gangw ayw achten en
mangatw achten, w aarbij de W et Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs
van toepassing zal zijn, dan w el (een) w et(ten) die deze w et rechtsgeldig
opvolgt/opvolgen” volgens de omschrijving in het KvK register (nr. 63026147)
Les Pompiers Brandw achten B.V.:“Uitzendbureaus, organisatieadviesbureaus,
detachering van brandw achten naar scheepsw erven en petrochemie” volgens
de omschrijving in het KvK register (nr. 54821797)

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Zie bijlage bij 1e verslag / (hierbij opnieuw ge-upload)

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

01-11-2018
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Boedelsaldo
€ 293.042,90

01-11-2018
6

Toelichting
Zie tevens SFV

€ 191.882,77

24-05-2019
7

Toelichting
Zie tevens SFV

€ 143.087,64

31-01-2020
8

Toelichting
Zie tevens SFV

€ 154.400,33

02-09-2020
9

Toelichting
Boedelstand per 31-08-2020

€ 80.217,45

24-03-2021
10

Toelichting
Boedelstand per 23-02-2021.

€ 107.118,62

27-10-2021
11

Toelichting
Boedelstand per 14-09-2021

€ 48.646,80
Toelichting
Boedelstand per 27-04-2022

Verslagperiode

28-04-2022
12

Verslagperiode
van
9-4-2018

01-11-2018
6

t/m
31-10-2018
van
1-11-2018

24-05-2019
7

t/m
20-5-2019
van
24-5-2019

31-01-2020
8

t/m
30-1-2020
van
31-1-2020

02-09-2020
9

t/m
31-8-2020
van
1-9-2020

24-03-2021
10

t/m
23-3-2021
van
24-3-2021

27-10-2021
11

t/m
27-10-2021
van
28-10-2021
t/m
28-4-2022

Bestede uren

28-04-2022
12

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

814 uur 24 min

7

185 uur 30 min

8

136 uur 18 min

9

191 uur 24 min

10

59 uur 0 min

11

155 uur 6 min

12

63 uur 36 min

totaal

1.605 uur 18 min

Toelichting bestede uren
Uren tot net met 5e verslag / tot 1 april 2018: 735,4
Uren verslag periode 1 april 2018 tot 1 november 2018: 79
Uren totaal tot 1 november 2018:814,4
(KEI conversie / nieuw e stijl deze uren hier opgenomen)

01-11-2018
6

191 uur en 36 min / periode 31-01-2020 t/m 25-08-2020.
1.325 uur en 54 min / uren totaal t/m 25-08-2020.

02-09-2020
9

59,00 uur / periode 26-08-2020 t/m 20-02-2021 / UREN TOTAAL: 1.384 uur en
54 min.

24-03-2021
10

155 uur en 6 min / uren periode 21-02-2021 t/m 10-09-2021 / UREN TOTAAL:
1.540 uur

27-10-2021
11

63 uur en 36 min. / UREN periode 11-09-2021 t/m 20-04-2022 / UREN
TOTAAL: 1.603 uur en 36 min.

28-04-2022
12

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Zie bijlage 1 organogram bij 1e verslag (hierbij opnieuw ge-upload)

1.2 Lopende procedures

01-11-2018
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1.2 Lopende procedures
Er bleek verzet aangetekend tegen 1 verstekvonnis. Dat verzet is na
verkregen
machtiging doorgezet. De procedure is in eerste aanleg gew onnen. De
w ederpartij heeft
een appeldagvaarding uitgebracht.

01-11-2018
6

De Kw estie is geschikt. De betreffende debiteur heeft uiteindelijk ruim EUR
16.000 betaald.

31-01-2020
8

1.3 Verzekeringen
gebruikelijk. w aar nodig (tijdelijk) aangehouden of opgezegd.

01-11-2018
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1.4 Huur
3 locaties / opgezegd

01-11-2018
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder zijn de Vennootschappen in de problemen gekomen in
(met name ) de periode november 2015 tot en met mei 2016. In die periode
heeft in plaats van een voorziene omzetstijging (op basis van berichten van
opdrachtgevers) een (enorme) omzetterugval plaatsgevonden met name
veroorzaakt door de crisis in de offshore als gevolg van het instorten van de
olieprijzen in die periode. Helaas w as in die periode ingezet op groei (i.p.v. de
verw ezenlijkte krimp).
Na de zomer 2016 zou inmiddels (in omzet technisch opzicht) het lek blijkbaar
grotendeels boven zijn, maar de opgedane schade heeft de Vennootschappen
uiteindelijk opgebroken in hun liquiditeiten.
De(ze) oorzaak van het faillissement is onderw erp van nader onderzoek.

01-11-2018
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
56

01-11-2018
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Toelichting
55-57 personen / Salaris betaald tot:buitengew oon onduidelijk. Veel
w erknemers w aren al bijna 3 maanden niet betaald. Sommigen nog langer en
veelal langer dan de 13 w eken loongarantieperiode van het UW V. Ook is
gew erkt met (netto) voorschotten. In afw achting van inventarisatie en opgaaf
UW V.

24-03-2021
10

Toelichting
Het UW V heeft uiteindelijk een boedelvordering van € 238.654,73 ingediend.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
42

01-11-2018
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Toelichting
40-45 personen

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

30-11-2016

56

zie hierboven

totaal

56

2.4 Werkzaamheden personeel
Onderzoek & inventarisatie, ontslagaanzegging, correspondentie met UW V en
overige
instanties. Afrondende w erkzaamheden divers. Grotendeels afgerond

01-11-2018
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Thans geen

24-03-2021
10

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Beschrijving

Verkoopopbr.

Geen

€ 0,00

totaal

€ 0,00

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Geen. Er zijn diverse bedrijfsruimtes (Hilvarenbeek, Zundert en een
opslagruimte, w elke allen
w erden gehuurd.

01-11-2018
6

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
onderzoek & inventarisatie

01-11-2018
6

(thans) geen.

27-10-2021
11

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

zie onder doorstart

€ 10.000,00

totaal

€ 10.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
niet van toepassing / geen zekerheidsgerechtigde op inventaris

01-11-2018
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
ja

01-11-2018
6

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
(thans) geen.

27-10-2021
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Geen

€ 0,00

totaal

€ 0,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
niet / nauw elijks

01-11-2018
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
onderzoek & inventarisatie

01-11-2018
6

(thans) geen.

27-10-2021
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

klantenbestand, bedrijfsnaam, prospects etc«

€ 90.000,00

totaal

€ 90.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
(zie verder onder 6 / doorstart)

01-11-2018
6

3.9 Werkzaamheden andere activa
onderzoek & inventarisatie / verkoop
Divers in kader afronden verkoop/doorstart

01-11-2018
6

Afgerond

31-01-2020
8

(thans geen).

27-10-2021
11

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren
totaal

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 275.000,00
€ 0,00

Toelichting debiteuren

€ 275.000,00

€ 0,00

€ 1.200.000,De reële omvang van de debiteurenpositie lijkt
door veel debiteuren betwist te worden. Ook
bevatte de lijst nogal wat posten die hetzij reeds
betaald hetzij gecedeerd bleken. E.e.a. is
onderwerp van nader onderzoek.

01-11-2018
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INNING
De inning verloopt moeizaam om een aantal redenen. Allereerst geldt dat 1
van de crediteuren die een pandrecht claimt dat voorafgaand aan het
faillissement ook openbaar heeft gemaakt.
Daarnaast is er een grote fiscale vordering (> 1 miljoen), voornamelijk ten titel
van
loonbelasting. Debiteuren schorten afdrachten massaal op in afw achting van
een W KA
onderzoek. Inmiddels is terzake met de fiscus overleg gew eest die heeft
aangekondigd snel
duidelijkheid te geven aan alle partijen.
Na nauw gezet contact met de fiscus, zal op korte termijn (Q3-Q4 2017) het
fiscale onderzoek w orden afgerond. Nadat toepasselijkheid en omvang van de
W KA duidelijk is kan gericht aan inning w orden begonnen.
De fiscus heeft een aantal W KA onderzoeken afgerond. De fiscus is verzocht
haar onderzoek
af te ronden zodat voor alle partijen duidelijkheid ontstaat.
Tot op heden is er ruim 275K geïnd. De fiscale onderzoeken zijn veelal
afgerond. Per dossier w ordt aangevuld w aar nodig om tot (verdere) inning te
komen.
BOEDELBIJDRAGE
In discussie. Er zijn (vooralsnog) 2 partijen die een pandrecht claimen op de
debiteuren. Beide pandrechten zijn door de curator niet erkend. Afspraken zijn
gemaakt tot inning van de debiteuren op een derdengeldrekening afw achting
van de uiteindelijk gerechtigdheid van
partijen tot de opbrengst.
Met een der partijen - die in hoofdzaak financier van de w oning van de
bestuurders is en ter
zake ook hypotheekrechten heeft - heeft zich een pittige discussie ontsponnen
over de
tenuitvoerlegging van (eveneens) verkregen zakelijke zekerheden.
Ten aanzien van beide partijen is na overleg met de rechter commissaris de
Pauliana van ter
zake de door hen gepretendeerde zekerheidsrechten ingeroepen.
De kw estie met de pretense zekerheidsgerechtigde (financier van de w oning)
is
geschikt. De financier heeft zich uitsluitend op de w oning opbrengst verhaald
en
afstand gedaan van (verdere) zekerheidsrechten jegens de boedel.
De verdere inning van de debiteuren verloopt moeizaam als gevolg van de
gebrekkige administratie. Vooral de onderliggende stukken (zoals de
urenbriefjes) blijken onvolledig en/of (in ieder geval) niet door de

31-01-2020
8

opdrachtgever (af)getekend (hetgeen in veel gevallen als (oneigenlijk) verw eer
w ordt gebruikt.
In de afgelopen verslagperiode is met een debiteur een schikking getroffen uit
hoofde w aarvan de boedel een bedrag van circa € 17.689,88 heeft ontvangen.
Met een andere debiteur lopen er schikkingsonderhandelingen. Verder heeft
de curator tegen een andere debiteur (met machtiging van de rechtercommissaris) een procedure aanhangig gemaakt. Naar verw achting zal daarin
een comparitie van partijen volgen.

24-03-2021
10

De schikkingsonderhandelingen met de debiteur lopen nog. In de hiervoor
bedoelde procedure tegen de andere debiteur heeft in de afgelopen
verslagperiode een comparitie van partijen plaatsgevonden. Er is gesproken
over een schikking. Echter, dat heeft (nog) niet tot een oplossing geleid. De
debiteur heeft een nadere akte genomen, w aarop de boedel op korte termijn
moet reageren.

27-10-2021
11

Met de eerste debiteur is (op hoofdlijnen) overeenstemming bereikt over een
schikking. De procedure tegen de tw eede debiteur staat inmiddels voor
(tussen)vonnis.

28-04-2022
12

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek & inventarisatie / overleg pandhouders

01-11-2018
6

Omvangrijke w erkzaamheden ten aanzien van de tw ee crediteuren die
zekerheidsrechten
claimen, alsmede omvangrijke discussies met debiteuren en overleg terzake
met de fiscus.
Overleg fiscus, voorbereiden inning.
Overleg fiscus, discussie debiteuren, discussie w oning financier etc.
Voortgaande inning

24-05-2019
7

Voortgaande inning

31-01-2020
8

Studie administratie t.b.v. onderbouw en debiteurenvorderingen, contact en
correspondentie debiteuren.

02-09-2020
9

Voortzetting debiteureninning, schikkingsonderhandelingen debiteur en
procedure debiteur (zie onder 4.1).

24-03-2021
10

Voortzetting debiteureninning en procedure tegen debiteur (zie onder 4.3).

27-10-2021
11

Uitw erken schikking eerste debiteur en eventueel voortzetting procedure
tw eede debiteur (zie onder 4.3).

28-04-2022
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

01-11-2018
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Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen bankfinanciering en derhalve geen vordering van de bank

5.2 Leasecontracten
Diverse auto's / kopieermachine etc. Allen geretourneerd. Afgew ikkeld

01-11-2018
6

5.3 Beschrijving zekerheden
Geen bancaire zekerheden / Overig, zie hiervoor onder debiteuren

01-11-2018
6

5.4 Separatistenpositie
Geen bancaire zekerheden / Overig, zie hiervoor onder debiteuren

01-11-2018
6

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Nee geen beroep op gedaan

01-11-2018
6

5.6 Retentierechten
Nee geen beroep op gedaan

01-11-2018
6

5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

01-11-2018
6

Niet van toepassing

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
onderzoek & inventarisatie. klaar

01-11-2018
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Zie zo nodig onder 6.4

01-11-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Stille bew indvoering / pre-pack / doorstart.
Op donderdag 23 november 2016 hebben de vennootschappen en verzoek tot
aanw ijzing en benoeming van een stille bew indvoerder en stille
rechtercommissaris ingediend bij de rechtbank Zeeland-W est-Brabant.
Diezelfde middag is als stille bew indvoerder aangew ezen dhr. mr K.E.H. de
Klerk (thans curator) en als stille rechter commissaris dhr. Mr. C.T.M. Luijks
(thans rechter commissaris).
De figuur van de stille bew indvoering is (nog) niet geregeld in de w et. W el is er
een w etsvoorstel “W et continuïteit ondernemingen”) aanhangig (dat inmiddels
(nov 2016) door de 2e kamer is aangenomen) en dat voorziet in invoering van
die figuur middels w ijziging en aanvulling van een aantal artikelen van de
faillissementsw et en toevoeging van een (nieuw e) titel IV. Tevens zijn er in
binnen Insolad voor de figuur van de stille bew indvoering praktijkregels
opgesteld (“Praktijkregels beoogd curator” zoals vastgesteld d.d. 15
september 2015 ).
Bij de uitvoering van de taak als beoogd bew indvoerder/curator zijn zow el het
w etsvoorstel als de praktijkregels tot richtsnoeren genomen. Die taak ziet met
name op het verzamelen en tot zich nemen van informatie en het (voorzichtig)
vormen van voorlopige gedachten en beoordelingen (mede in het kader van
een mogelijke vervreemding van activa na faillissementsdatum (de pre-pack)
((toekomstig) art 365 lid 2 sub b Fw ). Er zijn (vanzelfsprekend) geen
handelingen namens (of jegens) de Vennootschappen verricht of toezeggingen
gedaan.
Op donderdag 24 november 2016 is aangeschoven bij de vennootschappen op
de locatie in Zundert. Teven is aangeschoven bij de onderhandelingen en
gesprekken met een 2 tal mogelijke kopers van activiteiten en activa van de
vennootschappen. De vennootschappen hebben zich daarbij laten bij staan
door hun advocaat mr. C. Spitters alsmede hun fiscalist mr. M. Verbraak.
Op donderdag 24 november 2016 is gesproken (en door de vennootschappen
onderhandeld) met ene 2 tal partijen. In de voorafgaande w eek w as reeds
gesproken met een derde partij die eveneens geïnteresseerd w as in de
activiteiten en activa van de vennootschappen.
Uiteindelijk zijn donderdag(avond) van beide partijen biedingen ontvangen. 1

01-11-2018
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partij heeft haar bieding in het w eekend w eer ingetrokken. Met de
overblijvende partij is vervolgens – na overleg met de beoogd
rechtercommissaris door onderhandeld).
Daarbij is als uitgangspunt gehouden het realiseren van een meer opbrengst
voor crediteuren en medew erkers (ten opzichte van een scenario na
faillissement). Uiteindelijk is met de partij W ay2Safety overeenstemming
bereikt over een verkoop per faillissement(sdatum)van de activiteiten en activa
van de vennootschappen (doorstart) en is er niet voor gekozen na
faillissement de interesse af te w achten en op basis daarvan te handelen.
Overw egingen daarbij w aren en zijn (in hoofdzaak):
De problemen van de Vennootschappen w aren in de markt reeds (redelijk)
bekend. Er w as reeds met drie (markt)partijen gepraat. Alle partijen zijn
derden (niet verbonden aan de Vennootschappen). Tw ee partijen haakten
inmiddels af. Het w as niet w aarschijnlijk dat zich na faillissement (meer)
partijen zullen melden die een fatsoenlijk bod gestand zullen doen. Zeker
naarmate de tijd voortschreed (zie hierna);
De financiële rek w as er volledig uit. Er w as geen cent in kas (noch op korte
termijn te realiseren) om enige directe kosten zoals benzine, gas w ater licht en
telefonie te betalen. De debiteuren zaten volledig op slot. Niet alleen w as
onder hen (de debiteuren/klanten) reeds beslag gelegd (w elk beslag w erd
opgeheven na cessie van daartegen overstaande vorderingen) ook had de
(private) financier inmiddels haar pandrechten openbaar gemaakt. Alle
debiteuren hielden de betalingen op, in afw achting van w at (nog meer) komen
gaat;
De w erknemers w aren ruim 8 tot 13 w eken niet meer betaald. Sommigen nog
langer (naar inmiddels is gebleken). De w erknemers – die veelal laag opgeleid
zijn en laag beloond w orden – zaten financieel redelijk vast. Een aantal
w erknemers w as simpelw eg niet in staat de w erkzaamheden te hervatten
omdat ze (al) geen geld hadden om naar het w erk te komen. Een aantal
w erknemers had zelf(s) benzine kosten en nader kosten moeten voorschieten.
Financieel en emotioneel w as ook hier alle rek eruit;
Niemand had een echt probleem. Niet te voorzien viel dat de financier (in dit
geval w as er niet eens een bank) of het UW V de boedel te hulp zou schieten
(om de eerste w eken na faillissement door te komen) gezien de omvang of
maatschappelijke impact van het faillissement. Als de Vennootschappen
(zonder pre-pack) failliet zouden gaan, zouden klanten, w erknemers en activa
vanzelf in overzichtelijke aantallen richting de markt vloeien (in w elk opzicht
het bijvoorbeeld verschilt van de faillissementen in de Thuiszorg w aarbij
omvang en de impact op de maatschappelijk omgeving erg groot w as (zodat
partijen bij het faillissement bereid zijn tot de gebruikelijk handelingen
overstijgende acties die de afw ikkeling faciliteren)). In dit geval schiet de
financier er w aarschijnlijk zelfs volledig uit zodat ook voor deze geen belang
bestaat bijvoorbeeld een boedelkrediet (of anderszins ruimte) te verstrekken
in de hoop een doorstart mogelijk te maken w aarbij meer dekking voor haar
obligo ontstaat:
Het liet (en laat) zich aanzien dat de boedel niet is staat zal zijn de
dienstverlening na faillissement te continueren (zie hier voor), zodat het een
zeer w aarschijnlijk scenario is dat de onderneming van de Vennootschappen
vrijw el direct en in hoog tempo gaat desintegreren. Dat maakte het steeds
onw aarschijnlijker dat derde partijen na faillissement bereid zullen zijn ene
substantieel bod neer te leggen. De kans dat derde partijen buiten de boedel
om hun slag gaan slaan w as erg groot;

De w aarde van het klanten is/lijkt zeer beperkt ingeval er geen volledige
continuïteit van dienstverlening is. De klanten – die veelal verplicht zijn op
grond van regelgeving (permanent) over brandw achten te beschikken - zullen
zich direct tot andere aanbieders (moeten) w enden indien de dienstverlening
niet naadloos gecontinueerd kan w orden;
De klanten zijn niet gebonden aan de Vennootschappen op basis van (echte)
overeenkomsten (er lijkt telkens sprake van losse opdrachten), noch aan de
locatie of bedrijfsmiddelen van de Vennootschappen. Of m.a.w .: de klanten
kunnen ieder moment van de dag hun behoefte elders onderbrengen. Zo
bezien lijkt het klantenbestand veeleer besloten in de persoon van de
bestuurder de heer Scheepers als in de Vennootschappen zelf;
Het voorliggende bod - 100k w aarvan tenminste 90K voor goodw ill/opdrachten
+ omzetdeling - is en w as objectief en ervaringsgew ijs gezien een goed
resultaat. Zeker in acht nemende dat er geen vaste (langlopende) contracten
zijn:
Bij een doorstart per faillissementsdatum (pre-pack), vervalt de
loonboedelvordering van het UW V grotendeels (het gaat om ruim 55 directe
w erknemers) en zal ook de boedelvordering van de verhuurder grotendeels
kunnen vervallen;
Bij een doorstart per faillissementsdatum (pre-pack), ontstaat geen gat in de
dienstverlening naar de opdrachtgevers die tevens debiteur zijn. Zij lijden dan
geen schade (en hebben geen reden openstaande posten niet te betalen).
Aangezien het debiteuren saldo van ruim 1 miljoen grotendeels vrij in de
boedel zal vallen komt dat voordeel aan de gezamenlijkheid van crediteuren
toe.
Op basis van alle voorliggend reden is gekozen voor een zogenaamde prepack met W ay2Safety inhoudende een totale koopsom van € 100.000,(w aarvan een bedrag van € 10.000,- voor de materiele activa en een bedrag
van € 90.000,- voor de immateriële activa. Het bedrag van € 100.000,- is voor
een bedrag van € 50.000,- per direct betaald en voor een bedrag van €
50.000,- uitgesteld (uiterlijk 1 april 2017) tegen daartegenover gestelde
zekerheden. Tevens is een nabetalingsregeling op basis van een percentage
van de omzet van het eerste jaar overgekomen (de Nabetaling) voor zover
deze Nabetaling de initiële betaling van € 100.000,- overstijgt.
Tevens heeft W ay2Safety zich verplicht al het directe personeel een
marktconform aanbod te doen, alsmede een aanzienlijk deel van het indirecte
personeel.
Epiloog: na faillissementsdatum hebben zich geen of zeer beperkt partijen
gemeld voor een mogelijke koop van de activiteiten en activa van de
vennootschappen. Voorzover men bereid w as (indicatieve) gedachten en
biedingen te geven, kw am geen van deze gedachten/biedingen in de buurt
van de gerealiseerde opbrengst. Het grootste deel van de partijen w as/leek
slechts uit op de medew erkers (en zo de klanten) zonder de bereidheid tot
betaling van ene substantieel bedrag aan de boedel.
W ay2Safety heeft de totale koopsom betaald. Er w as geen nabetaling. De
resultaten gaven daarvoor geen aanleiding.

6.5 Verantwoording
zie hier boven en hiervoor

01-11-2018
6

6.6 Opbrengst
€ 100.000,00

01-11-2018
6

Toelichting
Zie toelichting hiervoor

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

01-11-2018
6

niet van toepassing / opbrengst valt geheel in de boedel

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
inventarisatie, gesprekken (bijw onen) onderhandelingen, opstellen
overeenkomst etc..
afrondende w erkzaamheden, nacalculatie en afrekening
inning nabetaling / overleg
inning nabetaling / overleg / onderzoek ontbreken nabetaling

01-11-2018
6

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
in onderzoek / toegang tot de (elektronische administratie) is verschaft

01-11-2018
6

Nog in onderzoek.

24-03-2021
10

Ongew ijzigd.

27-10-2021
11

Naar aanleiding van het onderzoek naar de administratie en de
rechtmatigheid is het bestuur om een toelichting verzocht. Deze is
ontvangen. Er vindt overleg plaats.

28-04-2022
12

7.2 Depot jaarrekeningen
tijdig voor zover van toepassing. 3 vennootschappen zijn opgericht in april
2012 (en kenden dus een deponeringsplicht) 5 vennootschappen zijn (pas)
opgericht 31 maart 2015 en kenden (nog) geen deponeringsplicht (althans de
termijn daarvan w as nog niet overschreden).

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

01-11-2018
6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
niet van toepassing

01-11-2018
6

7.4 Stortingsverplichting aandelen
in onderzoek / dit zou kunnen gelden voor de 3 oudere vennootschappen. De
nieuw e
vennootschappen zijn zogenaamde € 1,- flex-BV s.

01-11-2018
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

01-11-2018
6

in onderzoek

Toelichting

24-03-2021
10

Nog in onderzoek.

Toelichting

27-10-2021
11

Ongew ijzigd.

Toelichting

28-04-2022
12

Zie onder 7.1.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

01-11-2018
6

in onderzoek

In onderzoek

24-03-2021
10

Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting

27-10-2021
11

Ongew ijzigd.

Toelichting
Zie onder 7.1.

28-04-2022
12

7.7 Toelichting rechtmatigheid
in onderzoek

01-11-2018
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
onderzoek & inventarisatie
voortgang onderzoek
voortgang onderzoek
voortgang onderzoek

01-11-2018
6

Voortgang onderzoek

31-01-2020
8

Voortzetting onderzoek administratie en rechtmatigheid.

24-03-2021
10

Ongew ijzigd.

27-10-2021
11

Voortzetting onderzoek administratie en rechtmatigheid en overleg met
bestuur (zie onder 7.1).

28-04-2022
12

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 237.428,00

01-11-2018
6

Toelichting
Zie tevens SFV

€ 238.654,73

24-05-2019
7

Toelichting
UW V / zie tevens SFV

Toelichting

02-09-2020
9

Ongew ijzigd.

Toelichting

24-03-2021
10

Ongew ijzigd.

27-10-2021
Toelichting

Ongew ijzigd.

Toelichting

11

28-04-2022
12

Ongew ijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 981.001,00

01-11-2018
6

Toelichting
Zie tevens SFV

Toelichting

02-09-2020
9

Ongew ijzigd.

Toelichting

24-03-2021
10

Ongew ijzigd.

Toelichting

27-10-2021
11

Ongew ijzigd.

Toelichting
Ongew ijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV

28-04-2022
12

8.3 Pref. vord. UWV
€ 422.913,00

01-11-2018
6

Toelichting
Zie tevens SFV

€ 430.777,78

24-05-2019
7

Toelichting
zie tevens SFV

Toelichting

02-09-2020
9

Ongew ijzigd.

Toelichting

24-03-2021
10

Ongew ijzigd.

Toelichting

27-10-2021
11

Ongew ijzigd.

Toelichting
Ongew ijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren

28-04-2022
12

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 7.802,00

01-11-2018
6

Toelichting
W erknemers / zie tevens SFV

Toelichting

02-09-2020
9

Ongew ijzigd.

Toelichting

24-03-2021
10

Ongew ijzigd.

Toelichting

27-10-2021
11

Ongew ijzigd.

Toelichting

28-04-2022
12

Ongew ijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
80

Toelichting

01-11-2018
6
24-03-2021
10

Ongew ijzigd.

Toelichting

27-10-2021
11

Ongew ijzigd.

Toelichting
Ongew ijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

28-04-2022
12

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 788.994,00

01-11-2018
6

Toelichting
Zie tevens SFV

€ 788.994,14

02-09-2020
9

Toelichting
Betw iste crediteuren / ongew ijzigd.

Toelichting

24-03-2021
10

Ongew ijzigd.

Toelichting

27-10-2021
11

Ongew ijzigd.

Toelichting

28-04-2022
12

Ongew ijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Onduidelijk in deze fase

01-11-2018
6

Nog onbekend.

24-03-2021
10

Ongew ijzigd.

27-10-2021
11

Ongew ijzigd.

28-04-2022
12

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Onderzoek en inventarisatie

01-11-2018
6

Voortzetting onderzoek en inventarisatie crediteuren.

27-10-2021
11

Ongew ijzigd.

28-04-2022
12

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er loopt 1 procedure tegen Visbeek W erkt. Deze is voortgezet

01-11-2018
6

Zie onder 4.1.

24-03-2021
10

Zie onder 4.1.

27-10-2021
11

Zie onder 4.1.

28-04-2022
12

9.2 Aard procedures
Zie onder 4.1

24-03-2021
10

Zie onder 4.1.

27-10-2021
11

Zie onder 4.1.

28-04-2022
12

9.3 Stand procedures
De procedure is in eerste aanleg gew onnen. De w ederpartij heeft een
appeldagvaarding
uitgebracht. Diverse procesw erkzaamheden. Diverse procesw erkzaamheden.
Art 69 Fw klacht. Onderhandeling in het kader van een schikking. De zaak is
geschikt Visbeek heeft een aanzienlijk bedrag betaald

01-11-2018
6

Zie onder 4.1.

24-03-2021
10

Zie onder 4.1.

27-10-2021
11

Zie onder 4.1.

28-04-2022
12

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
Diverse procesw erkzaamheden.

01-11-2018
6

Klaar

31-01-2020
8

Voortzetting procedure

24-03-2021
10

Ongew ijzigd.

27-10-2021
11

Zie onder 4.1.

28-04-2022
12

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verdere inning debiteuren (voor zover reëel). Onderzoek bestuur. Overig.

01-11-2018
6

Voortzetting inning debiteuren (zie onder 4.1 ) en voortzetting onderzoek
administratie en rechtmatigheid, zie onder 7.

24-03-2021
10

Voortzetting inning debiteuren, dus ook schikkingsonderhandelingen en
procedure specifieke debiteuren (zie onder 4.1) en voortzetting onderzoek
administratie en rechtmatigheid (zie onder 7).

27-10-2021
11

Voortzetting inning debiteuren (zie onder 4.1) en voortzetting onderzoek
administratie en rechtmatigheid (zie onder 7).

28-04-2022
12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onduidelijk in deze fase / niet op (zeer) korte termijn

01-11-2018
6

Zie vorig verslag.

02-09-2020
9

Nog onbekend.

24-03-2021
10

Ongew ijzigd.

27-10-2021
11

Nog niet bekend.

28-04-2022
12

10.3 Indiening volgend verslag
28-10-2022

28-04-2022
12

10.4 Werkzaamheden overig
verder onderzoek & inventarisatie, opstellen verslag

01-11-2018
6

verder onderzoek & inventarisatie, opstellen verslag

24-05-2019
7

verder onderzoek & inventarisatie, opstellen verslag

31-01-2020
8

Zie vorig verslag.

02-09-2020
9

Opstellen verslag

24-03-2021
10

Opstellen verslag.

27-10-2021
11

Opstellen verslag.

28-04-2022
12

Bijlagen
Bijlagen
Bijlage 1

Bijlage 2

01-11-2018
6

