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Algemene gegevens
Naam onderneming
Vérian Care & Clean BV

19-06-2018
1

Gegevens onderneming
Vérian Care & Clean BV is op 29 mei 2009 opgericht en heeft haar statutaire
zetel in Apeldoorn. Enig aandeelhouder van Vérian Care & Clean BV is Stichting
Vérian te Apeldoorn. Enig bestuurder van Vérian Care & Clean BV is Stichting
Bestuur Vérian te Apeldoorn, van deze stichting is de heer G.J. Lokerse
bestuurder. Daarnaast heeft Stichting Bestuur Vérian een Raad van Toezicht
blijkens uittreksel uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. De
Raad van Toezicht bestaat uit zes leden.

19-06-2018
1

Activiteiten onderneming
Vérian Care & Clean BV drijft een onderneming die zich bezighoudt met
verlenen van thuiszorg en huishoudelijke hulp in de provincies Gelderland,
Overijssel, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Utrecht, meer in het bijzonder heeft
zij met achttien gemeenten overeenkomsten voortvloeiende w aaruit zij
huishoudelijke hulp verricht in het kader van de W et maatschappelijke
ondersteuning (W mo). De overeenkomsten met de onderscheiden gemeenten
zijn overigens gesloten met Stichting Vérian, aandeelhoudster van gefailleerde,
en dus niet door gefailleerde zelf.

Financiële gegevens

19-06-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 16.000.000,00

€ -3.327.977,00

€ 256.129,00

2015

€ 21.500.000,00

€ -492.832,00

€ 500.976,00

Toelichting financiële gegevens
Alles volgens de door curanda verstrekte jaarrekeningen.

19-06-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1100

19-06-2018
1

Boedelsaldo
€ 282.487,74

19-06-2018
1

€ 536.505,13

19-09-2018
2

€ 982.458,25

20-12-2018
3

€ 986.243,43

21-03-2019
4

€ 986.317,97

24-06-2019
5

€ 988.978,01

25-09-2019
6

€ 975.475,57

25-03-2020
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
14-5-2018

19-06-2018
1

t/m
15-6-2018
van
16-6-2018

19-09-2018
2

t/m
18-9-2018
van
19-9-2018

20-12-2018
3

t/m
19-12-2018
van
20-12-2018

21-03-2019
4

t/m
20-3-2019
van
21-3-2019

24-06-2019
5

t/m
23-6-2019
van
24-6-2019

25-09-2019
6

t/m
24-9-2019
van
25-9-2019
t/m
24-3-2020

Bestede uren

25-03-2020
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

205 uur 57 min

2

69 uur 45 min

3

21 uur 57 min

4

10 uur 36 min

5

7 uur 24 min

6

7 uur 0 min

7

4 uur 27 min

totaal

327 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde heeft één aandeelhouder, Stichting Vérian. Gefailleerde heeft één
bestuurder, Stichting Bestuur Vérian, allen te Apeldoorn. Stichting Bestuur
Vérian heeft één bestuurder, de heer J.L. Lokerse. Stichting Bestuur Vérian
heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit zes commissarissen.

19-06-2018
1

Sinds 26 juni 2018 is Ledeboer Investments BV bestuurder van Stichting
Bestuur Vérian te Apeldoorn. W aar ik in mijn vorig verslag melding maakte van
het feit dat er zes commissarissen zijn, zijn dat er sinds 1 juli 2018 drie
(andere).

19-09-2018
2

1.2 Lopende procedures
Voor zover mij nu bekend is er één gerechtelijke procedure, in hoger beroep.
Gefailleerde is van een haar onw elgevallig vonnis van een kantonrechter in
hoger beroep gegaan. De inzet van het geschil is een ontslagvergoeding voor
een w erknemer van om en nabij € 65.000,00.

19-06-2018
1

1.3 Verzekeringen
Lopende verzekeringen w orden opgezegd op het moment dat het niet meer
opportuun is om die voort te zetten.

19-06-2018
1

1.4 Huur
Gefailleerde w as gevestigd op het kantooradres van Stichting Vérian. Mij is
gezegd dat er geen huurovereenkomst is.

1.5 Oorzaak faillissement

19-06-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaak van het faillissement is gelegen in het feit dat ik, met instemming
van de heer J.L. Lokerse op 23 mei 2018 omzetting heb gevraagd van een
voorlopig verleende surseance van betaling in een faillissement om reden van
het feit dat Vérian Care & Clean BV verkeerde in een toestand van hebben
opgehouden te betalen en voorts dat de stand van de boedel zodanig w as dat
handhaving van de surseance niet langer w enselijk w as en dat het vooruitzicht
dat na verloop van tijd schuldeisers zouden kunnen w orden voldaan, niet
bestond. De belangrijkste reden w aarom voorlopig surseance van betaling w as
gevraagd, kw am voort uit het feit dat Vérian Care & Clean BV er niet in w as
geslaagd om haar crediteuren een akkoord aan te bieden. Daartoe w as
noodzaak omdat Vérian Care & Clean BV als gevolg van marktveranderingen in
de afgelopen jaren verliezen zou hebben geleden. Deze verliezen w erden in
belangrijke mate veroorzaakt door het onderdeel huishoudelijke hulp als
gevolg van overheveling van taken en bevoegdheden naar gemeenten op
basis van de W mo. Alle maatregelen die zouden zijn genomen, ten spijt, is het
niet gelukt om de kosten van de huishoudelijke verzorging in evenw icht te
brengen met de door de gemeenten betaalde tarieven; althans zo is mij kort
de reden van het verzoek toegelicht.

19-06-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1064

19-06-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1100

19-06-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

25-5-2018

1064

totaal

1064

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Het overgrote deel van het personeel verrichte huishoudelijke hulp in het
kader van de W mo. Overige personeelsleden ondersteunden hen daarin met
planning en leidinggeven.

19-06-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Geen.

19-06-2018
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
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Geen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

19-06-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Geen.

19-06-2018
1

5.2 Leasecontracten
Er bleek van een leasecontract met betrekking tot een personenauto. Deze
personenauto is reeds tijdens de surseance, in w eerw il van de gelaste
afkoelingsperiode, bij een w erknemer thuis opgehaald zonder dat ik daarvan
w ist. De leasemaatschappij heeft inmiddels een vordering ingediend.

19-06-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Geen.

19-06-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

19-06-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

19-06-2018
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

19-06-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

19-06-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

19-06-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

19-06-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Omdat er door het personeel van gefailleerde zorg w ordt verleend in het kader
van W mo, heb ik er vanuit maatschappelijk belang voor gekozen om die
w erkzaamheden niet te staken en voorlopig voort te zetten gedurende de
opzegperiode van de arbeidsovereenkomsten. Met Stichting Vérian die de
onderscheiden gemeenten contracteert heb ik afgesproken dat ik voor de
voortzetting van de w erkzaamheden een vergoeding verkrijg.

19-06-2018
1

In de afgelopen verslagperiode zijn alle w erknemers uit dienst getreden en
voor zover ik kan nagaan is het overgrote deel in dienst getreden bij andere
w erkgevers die zorg verlenen in het kader van de W mo.

19-09-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
Nog niet van toepassing.

19-06-2018
1

Inmiddels heb ik van Stichting Vérian een afrekening gekregen met betrekking
tot de w erkzaamheden die zijn verricht door het personeel dat in dienst w as
van de gefailleerde. Inmiddels heb ik een afspraak gemaakt met een
accountant om deze cijfers te controleren.

19-09-2018
2

In de afgelopen verslagperiode heb ik een accountant opdracht gegeven om
de afrekening die ik van Stichting Vérian heb verkregen met betrekking tot de
w erkzaamheden die door het personeel zijn verricht na datum surseance (en
in de opzegperiode). De accountant heeft inmiddels zijn w erkzaamheden
afgerond en de afrekening in orde bevonden.

20-12-2018
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De w erkzaamheden met betrekking tot de voortzetting van de onderneming
w orden voornamelijk verricht door Stichting Vérian die belast is met planning
en administratie.

19-06-2018
1

Afgerond.

20-12-2018
3

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

6.5 Verantwoording

19-06-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing

19-06-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

19-06-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

19-06-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

19-06-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog niet onderzocht.

19-06-2018
1

Mede in het licht van het onderzoek dat ik door de accountant heb laten
verrichten, heb ik geen reden om aan te nemen dat het aan de boekhoudplicht
zou hebben geschort.

20-12-2018
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Nog niet onderzocht.

19-06-2018
1

De jaarrekeningen 2014 en 2015 zijn tijdig gedeponeerd.

25-09-2019
6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Nog niet onderzocht.

19-06-2018
1

Afgerond.

25-09-2019
6

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog niet onderzocht

19-06-2018
1

Afgerond.

20-12-2018
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog niet onderzocht.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heb ik de bestuurder van de Stichting (ad
interim) geïnterview d over het door hem gevoerde beleid. Ik ben voornemens
om in de komende verslagperiode de voorzitter van Raad van Toezicht te
interview en omtrent hetzelfde onderw erp.

Toelichting
In de komende verslagperiode zal ik een afspraak maken met de voorzitter van
de Raad van Toezicht. In de afgelopen verslagperiode is het daar nog niet van
gekomen.

Toelichting
Inmiddels heb ik degene die ten tijde van de faillietverklaring voorzitter w as
van de Raad van Toezicht van Stichting Vérian uitgenodigd om mij diens visie
op de oorzaak van het faillissement kenbaar te maken. Een gesprek heeft nog
niet plaatsgevonden.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heb ik gesproken met de toenmalig voorzitter
van de Raad van Toezicht. Daarmee is mijn onderzoek naar mogelijk
onbehoorlijk bestuur afgerond.

19-06-2018
1

20-12-2018
3

21-03-2019
4

24-06-2019
5

25-09-2019
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Mij is nog niet gebleken van feiten die er op zouden duiden dat er sprake is
van paulianeus handelen.

Toelichting
Afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

19-06-2018
1

25-09-2019
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
--

19-06-2018
1

Afgerond.

25-09-2019
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de komende verslagperiode zal ik aanvangen met mijn w erkzaamheden als
bedoeld in dit hoofdstuk 7.

19-06-2018
1

Afgerond.

25-09-2019
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 1.654.750,31

19-06-2018
1

25-09-2019
6

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ad € 1.654.750,31 ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet opgegeven.

19-06-2018
1

€ 1.439.526,00

19-09-2018
2

€ 1.408.164,00

21-03-2019
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet opgegeven.
€ 1.563.695,93
Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ad € 1.563.695,93 ingediend.

19-06-2018
1

25-09-2019
6

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Inmiddels hebben tw ee personeelsleden een preferente vordering opgegeven.
Ik geef ieder personeelslid in overw eging om een eventuele vordering pas op
te geven als duidelijk is w at er aan hem of haar door het UW V is uitgekeerd.

Toelichting
Inmiddels hebben acht personeelsleden een preferente vordering opgegeven.
Ik geef ieder personeelslid in overw eging om een eventuele vordering pas op
te geven als duidelijk is w at er aan hem of haar door het UW V is uitgekeerd.

Toelichting
Inmiddels hebben 21 personeelsleden een preferente vordering opgegeven.

19-06-2018
1

19-09-2018
2

21-03-2019
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
15

19-09-2018
2

18

21-03-2019
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.202.340,32

19-09-2018
2

€ 1.197.575,01

21-03-2019
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

19-06-2018
1

I

19-09-2018
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteuren noteren.

9. Procedures

19-06-2018
1

9.1 Naam wederpartijen
Het betreft hier een w erkneemster van gefailleerde.

19-06-2018
1

9.2 Aard procedures
Procedure in hoger beroep.

19-06-2018
1

Met inmiddels verkregen toestemming van de rechter-commissaris ben ik
voornemens om deze procedure over te nemen.

20-12-2018
3

Deze procedure heb ik overgenomen. De w ederpartij staat voor memorie van
antw oord.

25-09-2019
6

De w ederpartij heeft een memorie van antw oord ingediend. De zaak staat
thans voor arrest op 14 april a.s.

25-03-2020
7

9.3 Stand procedures
Memorie van grieven genomen. De procedure zal w orden geschorst. Daarna
zal ik w el gevraagd w orden om de procedure over te nemen.

19-06-2018
1

Ik ben nog niet opgeroepen om in de procedure te verschijnen. W el is mij
informeel gevraagd om een standpunt. Ik zal dat in de komende w eek
formuleren.

19-09-2018
2

Zoals hiervoor vermeld ben ik voornemens om de procedure over te nemen. De
rechter-commissaris heeft daarvoor toestemming gegeven.

20-12-2018
3

Het Gerechtshof heeft laten w eten dat het de procedure van rechtsw ege
geschorst acht op grond van het bepaalde in artikel 29 Fw . Het betrof immers
een ten tijde van de faillietverklaring aanhangige rechtsvordering tot
voldoening uit de boedel. Dat op zich genomen moge juist zijn maar de
procedure bevond zich ten tijde van de faillietverklaring al in tw eede instantie
en na de eerste instantie w as er op de veroordeling, bij voorraad uitvoerbaar
verklaard, reeds betaald. Het standpunt van het Gerechtshof zou met zich
meebrengen dat de curator in een situatie als de onderhavige w aarin na de
eerste instantie, op een bij voorraad uitvoerbaar verklaard vonnis is betaald,
nooit meer zou kunnen bew erkstelligen dat er in tw eede instantie (aanhangig
ten tijde van de faillietverklaring) een uitspraak komt w aarmee hij het reeds
betaalde, kan terugvorderen. Ik zal daarom nogmaals het Gerechtshof laten
w eten dat de procedure op mijn verzoek moet kunnen w orden voortgezet.

24-06-2019
5

De procedure in hoger beroep tegen een voormalig w erkneemster is hervat.
Voor haar dient thans te w orden geantw oord in die procedure.

25-09-2019
6

De w ederpartij heeft geantw oord in hoger beroep. De zaak staat thans voor
arrest op 14 april a.s.

25-03-2020
7

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
Nagaan of het zinvol is om de procedure in hoger beroep over te nemen.

19-06-2018
1

Procedure overnemen.

20-12-2018
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afw ikkeling van w erkzaamheden gedurende de opzegperiode. Beoordeling
onderw erpen hoofdstuk 7 van dit verslag, inventarisatie crediteuren en
beoordeling overneming procedure.

19-06-2018
1

In de komende verslagperioden zullen mijn w erkzaamheden zich richten op
beoordeling van de onderw erpen als bedoeld in hoofdstuk 7 van dit verslag.

19-09-2018
2

In de komende verslagperiode zullen mijn w erkzaamheden zich richten op het
beoordelen van de onderw erpen als bedoeld in hoofdstuk 7 van dit verslag en
het overnemen van de procedure als bedoeld onder hoofdstuk 9.

20-12-2018
3

Zoals ik bij hoofdstuk 7 schrijf w il ik graag nog een interview doen met de
voorzitter van de Raad van Commissarissen van gefailleerde. Daarna kan ik
bepalen of ik klaar ben met mijn w erkzaamheden voor w at betreft hoofdstuk 7.

21-03-2019
4

De procedure als bedoeld in hoofdstuk 9 moet nog een vervolg krijgen.
In de komende verslagperiode zal allicht een gesprek met de voorzitter van de
Raad van Toezicht van Stichting Vérian plaatsvinden. Daarnaast komt er allicht
een vervolg op de bij het Gerechtshof aanhangige procedure die w ordt
genoemd in hoofdstuk 9. Tenslotte dient het UW V nog zijn vordering in te
dienen. Daarna kan het faillissement w orden afgew ikkeld.

24-06-2019
5

Het rechtmatigheidsonderzoek heb ik afgerond. Het UW V dient nog zijn
boedelvordering in te dienen. De procedure die w ordt genoemd in hoofdstuk 9
dient tot een eind te w orden gebracht. Daarna kan het faillissement w orden
afgew ikkeld.

25-09-2019
6

De afw ikkeling van het faillissement w acht op een uitspraak in hoger beroep
in een procedure tegen een voormalig w erkneemster.

25-03-2020
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

19-06-2018
1

Nog niet bekend.

21-03-2019
4

Als de procedure als hiervoor bedoeld in hoofdstuk 9 tot een onherroepelijk
einde is gekomen, kan het faillissement w orden afgew ikkeld.

25-03-2020
7

10.3 Indiening volgend verslag
25-9-2020

25-03-2020
7

10.4 Werkzaamheden overig
Geen.

Bijlagen
Bijlagen

19-06-2018
1

