Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

11
05-01-2021
F.02/17/16
NL:TZ:0000010364:F001
10-01-2017

R-C
Curator

mr. M.D.E. Leppens
mr R. Zwamborn

Algemene gegevens
Naam onderneming
Vercobe Facility B.V., tevens h.o.d.n. Vercobe Facility en Catering

24-07-2018
6

Gegevens onderneming
Vercobe Facility B.V., tevens h.o.d.n. Vercobe Facility en Catering

24-07-2018
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Activiteiten onderneming
Schoonmaakbedrijf.

24-07-2018
6

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 2.309.542,00

€ -65.233,00

€ 572.989,00

2015

€ 2.151.654,00

€ -130.909,00

€ 618.785,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
65

24-07-2018
6

Boedelsaldo
€ 122.611,22

24-07-2018
6

€ 109.582,04

23-01-2019
7

€ 109.582,04

22-07-2019
8

Toelichting
Op 22 juli 2019: geen mutaties.
€ 111.345,79

22-01-2020
9

€ 113.445,79

09-07-2020
10

€ 114.945,79

05-01-2021
11

Verslagperiode

Verslagperiode
van
29-1-2018

24-07-2018
6

t/m
23-7-2018
van
24-7-2018

23-01-2019
7

t/m
23-1-2019
van
23-1-2019

22-07-2019
8

t/m
22-7-2019
van
23-7-2019

22-01-2020
9

t/m
22-1-2020
van
22-1-2020

09-07-2020
10

t/m
9-7-2020
van
10-7-2020

05-01-2021
11

t/m
5-1-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

7

24 uur 18 min

8

20 uur 48 min

9

11 uur 0 min

10

2 uur 0 min

11

7 uur 30 min

totaal

65 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Disclaimer: Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar
de curator staat niet in voor de volledigheid, noch voor de juistheid van het
verslag. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet
beschikbaar is, dan w el niet geopenbaard kan w orden, of dat in het verslag
w eergegeven informatie achteraf bijgesteld dient te w orden. Uiteraard kan dit
ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag en in de eventueel
aangehechte bijlagen gemaakte vermeldingen alsmede voor de w eergegeven
vooruitzichten voor de crediteuren. Aan dit verslag inclusief eventuele bijlagen
kunnen geen rechten w orden ontleend.

24-07-2018
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23 januari 2019: totaal zijn er 296,9 uren besteed;
- mr. Huisman: 12,5
- mr. IJzelenberg: 29,2
- mr. Kok: 2,6
- mr. Van Overloop: 180,8
- mr. Zw amborn: 71,8

23-01-2019
7

22 juli 2019: totaal zijn er 317,7 uren besteed;
- mr. Huisman: 12,5
- mr. IJzelenberg: 39,5
- mr. Kok: 2,6
- mr. Van Overloop: 191,3
- mr. Zw amborn: 71,8

22-07-2019
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Totaal aantal verrichte uren op 5 januari 2021:
Dhr. Mr M.L. Huisman: 12:30
Dhr. Mr M. IJzelenberg: 42:18
Mw . Mr M.E. Kok: 2:36
Dhr. Mr K. van Overloop: 201:30
Dhr. Mr R. Zw amborn: 71:48
totaal: 338:12

05-01-2021
11

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De directie w ordt gevoerd door mw . M.J.H. Bruns. De organisatie bestond
voorts vooral uit schoonmaakpersoneel. Ook w aren er rayonmanagers.
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1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing. W el w as de failliet bij verstek veroordeeld in een
procedure, die w as opgestart door een voormalig w erknemer. Middels
beslaglegging op de bankrekening in december 2016 w as er reeds betaald
conform het vonnis. Na overleg met de rechter-commissaris is afgezien van het
instellen van verzet.

24-07-2018
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1.3 Verzekeringen
In overleg met de tussenpersoon zijn de verzekering beëindigd per 1 februari
2017.

24-07-2018
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1.4 Huur
De huurovereenkomst ter zake een kantoorruimte met loods te Nijmegen is
opgezegd. In Goes heeft de failliet een vestiging met een postadres, maar
daar is geen sprake van huur.
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In de tw eede verslagperiode is de huur opgeleverd.
Na 5 mei 2017 is er met de verhuurder een discussie ontstaan, mede over de
terugbetaling van een w aarborgsom. Dat heeft niet tot een oplossing geleid.
Met toestemming van de rechter-commissaris is er in de derde verslagperiode
een procedure opgestart.
In de verslagperiode 3 augustus 2017 t/m 31 oktober 2017 is er met de
verhuurder een regeling getroffen (na toestemming rechter-commissaris).

1.5 Oorzaak faillissement
Mw . Bruns heeft de volgende oorzaken genoemd:
- een voormalig bestuurder zou de schulden hebben laten oplopen en het is
haar niet (volledig) gelukt de schulden terug te brengen uit de lopende
exploitatie;
- de financiële situatie zou verslechterd zijn toen een grote klant w egviel;
- het pensioenfonds heeft het faillissement uiteindelijk aangevraagd.

24-07-2018
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
65

24-07-2018
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Toelichting
Op datum faillissement w aren er (circa) 65 w erknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
95

24-07-2018
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Toelichting
In 2015 w aren er nog 95 w erknemers in dienst. W el is in de loop van 2016 een
grote klant via een contractw issel overgegaan naar een ander
schoonmaakbedrijf. Op grond van de cao is toen een (fors) deel van het
personeel mee overgegaan.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

16-1-2017

65

totaal

65

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Na 16 januari 2017 hebben nog diverse w erknemers zich gemeld, die
onbekend w aren bij de
curator. Die w erknemers zijn ook ontslagen.
Van alle w erknemers is individueel bekeken w at de opzegtermijn w as conform
cao. Op grond van de W et Melding Collectief Ontslag zijn de vakbonden
geconsulteerd. Een Ondernemingsraad kende het bedrijf niet. Er is ook
intensief overleg gew eest met het UW V.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Er is een beperkte voorraad en inventaris
voorhanden.

€ 3.850,00

totaal

€ 3.850,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de tw eede verslagperiode zijn de bedrijfsmiddelen verkocht voor € 3.850,-ex BTW .

24-07-2018
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ter zake de inventaris geldt het bodemvoorrecht van de fiscus.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Overleg met kopers, opstellen koopovereenkomst, etc.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Er is een beperkte voorraad voorhanden.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Beperkt.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill, klantenbestand, telefoonnummers en
handelsnaam.

€ 75.000,00

totaal

€ 75.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
In het kader van een doorstart zijn de telefoonnummers, de goodw ill, het
klantenbestand en de handelsnaam verkocht.

24-07-2018
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Contact met doodstartpartijen, met RC, etc.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 155.979,43
totaal

€ 155.979,43

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Op datum faillissement stond er voor een bedrag van € 155.979,43 incl. BTW
open.

24-07-2018
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Diverse correcties moesten echter doorgevoerd w orden. Zo had de Ontvanger
middels een beslag onder een klant een fors bedrag betaald gekregen. Onder
de klanten bevindt zich ook het failliete Getijde College te Goes. Voorts is er
sprake van enkele disputen.
Na datum faillissement is er voortgezet tot 1 februari 2017. Er w erd
maandelijks gefactureerd aan de klanten. Er is dan ook na datum faillissement
nog gefactureerd, mede als gevolg van de voortzetting (voor een bedrag van
circa € 71.865,-- ex BTW ).`
In de periode 1 november 2017 t/m 29 januari 2018 heeft een boedeldebiteur
nog een
bedrag van € 193,60 betaald.
Er is personeel door GOM overgenomen, zie ook 2.2. Een aan GOM gelieerde
partij heeft volgens de administratie activa gekocht, voor een bedrag van €
23.534,60. Er w ordt echter een beroep op verrekening gedaan. De curator
betw ist een verrekening en overw eegt na toestemming van de rechtercommissaris een procedure te entameren. In de periode 29 januari 2018 t/m
23 juli 2018 is er een regeling getroffen met GOM. Er is € 12.500,-- aan de
boedel betaald.
Opbrengst:
Op 6 februari 2017 is er voor een bedrag van € 23.811,79 in de boedel
gevloeid als gevolg van betalingen van debiteuren. De curator neemt de inning
verder ter hand.
Op 5 mei 2017 is er voor een bedrag ad € 84.257,96 incl. BTW totaal aan
(boedel)debiteuren geïnd. Helaas is de debiteurenadministratie niet op orde.
Debiteurenvragen bijv. om facturen, die de curator niet heeft getraceerd in de
administratie. In de verslaglegging w ordt gesplitst ter zake prefaillissementsen boedeldebiteuren.
Aan restituties is een bedrag ad € 338,42 binnen gekomen, mede als gevolg
van een spoedige oplevering van de huurruimte te Nijmegen.
In de verslagperiode 5 mei 2017 t/m 2 augustus 2017 is er slechts een bedrag
van € 530,79 betaald door een debiteur (pre faillissementsvordering).
In de periode 3 augustus 2017 t/m 31 oktober 2017 is er totaal nog € 6.486,81
betaald door debiteuren.
In de periode 28 januari 2018 t/m 23 juli 2018 is er nog € 726,-- betaald door
debiteuren.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Mede omdat de administratie niet op orde is, w ordt er veel tijd gestoken in het
innen van de debiteuren.

24-07-2018
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van een kredietrelatie met een bank. De failliet houdt een
rekening aan bij de Rabobank te Goes. Op datum faillissement w as er sprake
van een positief saldo van € 4.509,18. Dit bedrag is in de boedel gevloeid.

24-07-2018
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In de periode 1 november 2017 t/m 28 januari 2018 is na overleg met de
Rabobank besloten de rekening op te heffen. Er is nog een positief saldo in de
boedel gevloeid van € 330,95.

5.2 Leasecontracten
Een aantal voertuigen plus een hoogw erker w erd gehuurd. De objecten zijn de
door de lessors ingenomen.
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In de tw eede verslagperiode heeft de curator de leasecontracten nader
onderzocht.

5.3 Beschrijving zekerheden
Van zekerheden is niet gebleken.
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5.4 Separatistenpositie
N.v.t.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.
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5.6 Retentierechten
N.v.t.
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5.7 Reclamerechten
N.v.t.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

24-07-2018
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Divers.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is met toestemming van de rechter-commissaris voortgezet tot 1 februari
2017. Van belang daarbij w as dat de klanten maandelijks een factuur kregen
en het personeel in ieder geval tot 1 februari 2017 in dienst zou zijn als gevolg
van de opzeggingen, maar ook dat er met diverse partijen
doorstartbesprekingen plaats vonden. Voorraad is niet ingekocht en de
verzekeringen liepen in overleg door tot 1 februari 2017.
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6.2 Financiële verslaglegging
In het financiële verslag is bijgehouden w elk bedrag aan boedeldebiteuren is
geïnd. De inning w ordt verder hand genomen. Duidelijk is dat er een behoorlijk
bedrag aan boedeldebiteuren reeds in de boedel is gevloeid.

24-07-2018
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Contact met bestuur en rechter-commissaris. Bestudering stukken.

24-07-2018
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Met diverse partijen is intensief overleg gevoerd, uiteindelijk zijn de
telefoonnummers, de goodw ill, het klantenbestand en de handelsnaam
overgedragen aan De Kroon Service- en Schoonmaakdiensten B.V. uit Utrecht.

24-07-2018
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6.5 Verantwoording
Diverse kandidaten hadden een bieding uitgebracht. De Kroon Service- en
Schoonmaakdiensten B.V. heeft het beste bod uitgebracht. Na toestemming
van de rechter-commissaris heeft de verkoop en overdracht plaats gevonden.
De Kroon Service- en Schoonmaakdiensten B.V. heeft uitgesproken het
operationele personeel over te w illen nemen.

24-07-2018
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6.6 Opbrengst
€ 75.000,00

24-07-2018
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Divers, overleg met doorstart-partijen en R-C, opstellen
geheimhoudingsovereenkomsten, doodstartovereenkomst, etc.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Naar de mening van de curator is de administratieplicht in het geding.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van 2014 w as gedeponeerd, de jaarrekening van 2015 w as in
concept gereed, maar nog niet gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

24-07-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Is aan voldaan.

24-07-2018
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja
Toelichting
Volgens de concept jaarrekening 2015 is er een vordering van € 154.710,-- op
mw . Bruns (rekening-courant).
In de tw eede verslagperiode heeft de curator na toestemming van de rechtercommissaris conservatoir beslag gelegd op diverse vermogensbestanddelen
van de bestuurder, mede op grond van de vordering uit rekening-courant,
maar ook op de grondslag bestuurdersaansprakelijkheid. Vervolgens is de
dagvaarding betekend.
Op 2 augustus 2017 is er verstek verleend. De zaak staat voor vonnis voor 2
augustus 2017. Er is een verstekvonnis gew ezen. Nadien is de bestuurster in
verzet gekomen.
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Inmiddels is er een zitting gepland. In de periode 1 november 2017 t/m 29
januari 2018 heeft de curator nog diverse producties via een akte in het
geding gebracht ten behoeve van een zitting. De zitting staat gepland in de
volgende verslagperiode.
In de periode 29 januari 2018 t/m 23 juli 2018 heeft er een zitting
plaatsgevonden. Thans is het w achten op een eindvonnis.

Toelichting
In de periode 23 juli 2018 t/m 23 januari 2018 is er een eindvonnis gew ezen
door de rechtbank. Het verstekvonnis van 2 augustus 2017 is bij vonnis van 1
augustus 2018 vernietigd. De bestuurster is veroordeeld tot betaling van een
bedrag ad € 158.577,75, te vermeerderen met rente en kosten. De rechtbank
heeft de vordering uit hoofde van onbehoorlijk bestuur afgew ezen, "omdat
een rommelige en onvolledige personeels- en debiteurenadministratie nog niet
betekent dat er zonder voldoende inzicht w erd geopereerd door de
bestuurder." De vordering tot betaling van de schuld in rekening-courant is w el
door de rechtbank toegew ezen.

23-01-2019
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De laatste maanden heeft er intensief overleg plaatsgevonden met de
(familie/advocaat van de) bestuurster, maar dit heeft (nog) niet geleid tot een
schikking.

Toelichting
Op 22 juli 2019: in de afgelopen verslagperiode is er w eer (intensief) contact
gew eest met de (advocaat van de) bestuurster. Zij heeft (ook) een andere
advocaat ingeschakeld. Er is een regeling getroffen, met toestemming van de
R-C, w elke nog in een schriftelijke vaststellingsovereenkomst moet w orden
vastgelegd.
Ja

22-07-2019
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22-01-2020
9

Toelichting
22 januari 2020: er is met de bestuurster met toestemming van de rechtercommissaris een regeling getroffen, w elke w ordt nagekomen. Totaal w ordt er €
40.000,-- betaald in termijnen.

Toelichting
De bestuurster komt de regeling tot heden goed na.

7.6 Paulianeus handelen

09-07-2020
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7.6 Paulianeus handelen
Ja

24-07-2018
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Toelichting
In de periode 5 mei 2017 t/m 2 augustus 2017 heeft de curator na
toestemming van de rechter-commissaris tw ee gerechtelijke procedures
opgestart. Het gaat om het opeisen van een betaling van een opeisbare
schuld ad € 3.578,58, terw ijl partijen w isten van de faillissementsaanvraag (ex
art. 47 Fw ) en het (gedeeltelijk) opeisen van een betaald voorschot ad €
6.050,--, zonder dat een specificatie w erd verstrekt. Nadat de dagvaardingen
w erden betekend, zijn er met toestemming van de rechter-commissaris
schikkingen getroffen.
Er is een bedrag van € 4.000,-- en een bedrag van € 2.500,-- in de boedel
gevloeid. De dagvaardingen zijn dan ook niet aangebracht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft uitvoerig gecommuniceerd met de bestuurder, de rechtercommissaris en de deurw aarder.

24-07-2018
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 155.710,23

24-07-2018
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Toelichting
Het UW V zal een boedelvordering indienen.
Het salaris van de curator zal een boedelvordering opleveren.
In de tw eede verslagperiode is aan salaris curator een bedrag van €
31.825,12 incl. BTW betaald. In de derde verslagperiode is aan salaris curator
een bedrag van € 26.498,67 incl. BTW betaald.
In de periode 3 augustus 2017 t/m 31 oktober 2017 heeft het UW V
boedelvorderingen ingediend van € 132.047,47 en € 23.662,76. In deze
periode is aan salaris curator nog een bedrag ad € 8.976,83 incl. BTW betaald.
In de periode 1 november 2017 t/m 29 januari 2018 is aan salaris curator nog
een bedrag ad € 7.303,98 incl. BTW betaald.

Toelichting
In de periode 23 juli 2018 t/m 23 januari 2019 is er aan salaris curator nog een
bedrag van € 13.029,18 incl. BTW betaald.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

23-01-2019
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 568.981,50

24-07-2018
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Toelichting
De curator verw acht dat de fiscus een forse vordering in zal dienen.
In de tw eede verslagperiode heeft de fiscus voor een bedrag totaal ad €
569.981,50 aan vorderingen ingediend.
€ 661.091,50

23-01-2019
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Toelichting
De fiscus heeft thans (23 januari 2019) een preferente vordering ingediend
van totaal € 661.091,50
€ 684.473,50

22-01-2020
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Toelichting
De fiscus heeft thans (22 januari 2020) een preferente vordering ingediend
van totaal € 684.473,50.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 61.759,12

24-07-2018
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Toelichting
De curator verw acht dat het UW V een forse vordering in zal dienen.
In de periode 3 augustus 2017 t/m 31 oktober 2017 heeft het UW V preferente
vorderingen ingediend van € 52.975,36 en € 8.783,76.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
17 w erknemers die in het kader van een contract w issel zijn overgegaan naar
een andere w erkgever hebben een vordering ingediend inzake het niet
betaald hebben gekregen van de eindejaarsuitkeringen, van totaal € 3.600,-bruto.

24-07-2018
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De vorderingen van de w erknemers betreffen op 29 januari 2018 totaal €
4.672,88 bruto.
De aanvrager heeft op grond van art. 3:288 onder a BW een vordering
ingediend van € 1.150,90.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
19

24-07-2018
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 258.478,83

24-07-2018
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op 23 juli 2018: nog onduidelijk.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteurenadministratie.

24-07-2018
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In de verslagperiode 10 juli 2020 t/m 5 januari 2021 is gelet op de (laatste)
rechtspraak
(ECLI:NL:RBZW :2020:4362 en ECLI:NL:GHAR:2020:6531) nog de
boedelvordering van het UW V gecontroleerd, nu er sprake w as van een
doorstart. Dit heeft tot gevolg dat de vordering van het UW V met een bedrag
van € 2.916,89 dient te w orden verlaagd. De curator zal dit nog
communiceren richting het UW V.

05-01-2021
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Procedure bestuurder:
Mw . Bruns.

24-07-2018
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Procedure verhuurder:
Resim Vastgoed B.V.

9.2 Aard procedures
Bruns: vordering uit R/C en bestuurdersaansprakelijkheid.

24-07-2018
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Resim Vastgoed B.V: Geldvordering (terugbetaling w aarborgsom).

9.3 Stand procedures
Resim Vastgoed B.V: geschikt met toestemming R-C.

24-07-2018
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Bruns: staat voor vonnis.
Bruns: op 1 augustus 2018 heeft de rechtbank vonnis gew ezen. Het vonnis is
inmiddels onherroepelijk.

23-01-2019
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9.4 Werkzaamheden procedures
Divers: maken dagvaardingen/processtukken, bestudering stukken, zitting
bijw onen, etc.

24-07-2018
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- te gelde maken voorraad/inventaris;
- innen debiteuren;
- onderzoek onregelmatigheden;

24-07-2018
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Op 5 mei 2017:
- inning debiteuren;
- afw ikkelen procedure bestuurder.
Op 29 januari 2018:
- afw achten procedure bestuurster;
- inning debiteuren.
Op 23 juli 2018:
- afw achten procedure bestuurster.
Op 23 januari 2018:
- innen vordering bestuurster/schikking treffen.

23-01-2019
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op 23 juli 2018: nog onduidelijk.

24-07-2018
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Op 22 juli 2019: de regeling met de bestuursters moet nog w orden vastgelegd
in een schriftelijke vaststellingsovereenkomst. Daarna zal er meer duidelijkheid
zijn en zal nader kunnen w orden aangeven op w elke termijn het faillissement
afgew ikkeld kan w orden.

22-07-2019
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Op 22 januari 2020: de regeling met de bestuurster zal enige jaren duren.
Voorlopig kan er niet afgew ikkeld w orden.

22-01-2020
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Op 5 januari 2021: de regeling w ordt goed nagekomen door de bestuurster.

05-01-2021
11

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Divers.

24-07-2018
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Bijlagen
Bijlagen

