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Gegevens onderneming
VSC Schoonmaakdiensten B.V.
Statutaire zetel: Den Haag
Vestigingsadres: Platinaw eg 19, 2544 EZ Den Haag
Dossiernr. Kamer van Koophandel: 27262527
-----------------------------------------------------------------------------------------------Dit openbaar faillissementsverslag is deels gebaseerd op informatie en
mededelingen die zijn verkregen van bestuurders, medew erkers en betrokken
derden, alsmede op financiële informatie die beperkte geverifieerd is. De
curatoren kunnen de juistheid en volledigheid van de ontvangen informatie
niet garanderen. Additionele informatie kan tot nieuw e feiten of andere
inzichten leiden. Dit betekent dat ook de in dit verslag opgenomen (financiële)
gegevens op enig moment aangepast kunnen w orden. Dit openbaar
faillissementsverslag dient uitsluitend ter informatie aan de belanghebbenden.
Aan dit openbaar faillissementsverslag kunnen geen rechten w orden ontleend.
Niets in dit verslag kan w orden geïnterpreteerd als een erkenning van
aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
Volgens de omschrijving in het handelsregister: "Interieurreiniging van
gebouw en" VSC exploiteert een full-service schoonmaakbedrijf.
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 2.144.629,00

€ 294.706,00

2016

€ 6.808.747,00

€ 930.096,00

2015

€ 7.364.365,00

€ 44.759,00

€ 3.242.044,00

2014

€ 7.623.577,00

€ 40.597,00

€ 2.881.359,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens over 2017 hebben betrekking op de periode tot 30
juni 2017.
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De resultaten over de genoemde jaren zijn overgenomen uit de interne
boekhouding van gefailleerde.

Gemiddeld aantal personeelsleden
75

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
€ 49.445,58

16-05-2018
4

€ 13.752,58

29-08-2018
5

€ 15.429,25

13-11-2018
6

€ 15.429,25

25-02-2019
7

€ 15.429,25

16-05-2019
8

€ 15.429,25

20-08-2019
9

€ 15.429,25

14-11-2019
10

€ 15.429,25

18-02-2020
11

€ 15.429,25

25-08-2020
13

Verslagperiode
van
3-2-2018

16-05-2018
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t/m
2-5-2018
van
3-5-2018

29-08-2018
5

t/m
2-8-2018
van
3-8-2018

13-11-2018
6

t/m
2-11-2018
van
3-11-2018

25-02-2019
7

t/m
2-2-2019
van
3-2-2019

16-05-2019
8

t/m
2-5-2019
van
3-5-2019

20-08-2019
9

t/m
2-8-2019
van
3-8-2019

14-11-2019
10

t/m
2-11-2019
van
3-11-2019

18-02-2020
11

t/m
2-2-2020
van
3-2-2020

26-05-2020
12

t/m
2-5-2020
van
3-5-2020

25-08-2020
13

t/m
2-8-2020
van
3-8-2020

10-11-2020
14

t/m
2-11-2020
van
3-11-2020
t/m
2-2-2021

Bestede uren
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

32 uur 12 min

5

30 uur 4 min

6

17 uur 48 min

7

13 uur 45 min

8

21 uur 6 min

9

11 uur 34 min

10

3 uur 18 min

11

8 uur 13 min

12

7 uur 39 min

13

4 uur 57 min

14

3 uur 47 min

15

3 uur 18 min

totaal

157 uur 41 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In totaal w erd aan dit faillissement 550,21 uur besteed, w aarvan door Cees
263,90 uur en door Buren 263,90 uur.
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Voorafgaand aan het faillissement, op 30 juni 2017 w erd voorlopige surseance
van betaling verleend aan VSC Schoonmaakdiensten B.V. (insolventienummer
S.09/17/11) met benoeming van mr. G.H.M. Smelt als rechter-commissaris en
benoeming van mr. E.A.H. ten Berge en mr. M.J.H. Vermeeren als
bew indvoerders. Dit verslag omvat ook de surseanceperiode.
In totaal w erd aan dit faillissement 580,26 uur besteed, w aarvan door Cees
267,80 uur en door Buren 312,46 uur.

29-08-2018
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Voorafgaand aan het faillissement, op 30 juni 2017 w erd voorlopige surseance
van betaling verleend aan VSC Schoonmaakdiensten B.V. (insolventienummer
S.09/17/11) met benoeming van mr. G.H.M. Smelt als rechter-commissaris en
benoeming van mr. E.A.H. ten Berge en mr. M.J.H. Vermeeren als
bew indvoerders. Dit verslag omvat ook de surseanceperiode.
In totaal w erd aan dit faillissement 598,06 uur besteed, w aarvan door Cees
269 uur en door Buren 329,06 uur.
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In totaal w erd aan dit faillissement 611,81 uur besteed, w aarvan door Cees
272.3 uur en door Buren 339,51 uur.

25-02-2019
7

In totaal w erd aan dit faillissement 632,91 uur besteed, w aarvan door Cees
277,5 uur en door Buren 355,41 uur.

16-05-2019
8

In totaal w erd aan dit faillissement 645,09 uur besteed, w aarvan door Cees
278,50 uur en door Buren 366,59 uur.

20-08-2019
9

In totaal w erd aan dit faillissement 648,39 uur besteed, w aarvan door Cees
278,90 uur en door Buren 369,49 uur.

14-11-2019
10

In totaal w erd aan dit faillissement door Buren 384,06 uur en door Cees
280,20 uur besteed.

26-05-2020
12

In totaal w erd aan dit faillissement door Buren 388,41 uur en door Cees
280,80 uur besteed.

25-08-2020
13

In totaal w erd aan dit faillissement door Buren 391,90 uur en door Cees
281,10 uur besteed.

10-11-2020
14

In totaal w erd aan dit faillissement door Buren 395 uur en door Cees 281,30
uur besteed.

18-02-2021
15

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

VSC Schoonmaakdiensten B.V., tevens handelend onder de naam Vrolijk
Special Cleaning, is opgericht op 3 februari 2004 door R & E Management B.V.
Vanaf de oprichting van gefailleerde is R & E Management B.V. haar enig
aandeelhouder en enig bestuurder. R & E Management B.V. is op 14 december
1999 opgericht. De heer L.L. Vrolijk en mevrouw E.P. Vrolijk-Popping zijn de
alleen/zelfstandig bevoegde bestuurders van R.E. Management B.V.
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Er is geen sprake van een fiscale eenheid.

1.2 Lopende procedures
Ten tijde van de uitspraak van het faillissement w as sprake van een tw eetal
lopende procedures. Het gaat om:
- VSC / FVH Facility B.V., w aarbij gefailleerde als eiseres is betrokken. Op dit
moment staat de procedure op de rol van 7 september 2017 aan de zijde van
gefailleerde voor akte curatoren uitlaten overname procedure;
- Thakoersing/VSC, w aarbij gefailleerde als gedaagde is betrokken. Deze
procedure zal w orden geschorst op de voet van artikel 29 Fw , nu de
betreffende vordering verifieerbaar is en ter verificatie kan w orden ingediend.
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VSC / FVH Facility B.V.
Kort gezegd claimt gefailleerde in deze procedure een schadevergoeding van
ca. EUR 6.300,00 - EUR 16.000,00 (+ PM aan rente en kosten). De vordering is
in rechte verpand aan ABN AMRO Bank N.V. De curatoren hebben met
goedkeuring van de rechter-commissaris ex art 104 Fw . ingestemd met een
schikking inhoudende dat tegen betaling van EUR 5.000,00 van FVH Facility B.V.
aan haar finale kw ijting w ordt verleend. Met de pandhouder w erd
overeengekomen dat zij EUR 16.000 op haar vordering op gefailleerde in
mindering brengt.
De procedure Thakoersing/VSC is in de afgelopen verslagperiode op verzoek
van Thakoersing doorgehaald.

13-11-2018
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1.3 Verzekeringen
Gefailleerde is verzekeringnemer van althans (mee)verzekerd op diverse
verzekeringen. Overbodige verzekeringen zullen w orden beëindigd. Eventuele
premierestituties zullen w orden onderzocht.

1.4 Huur
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1.4 Huur
Voor zover de curatoren bekend, is gefailleerde als huurder betrokken bij de
volgende huurovereenkomsten. Eventuele andere huurovereenkomsten zijn in
onderzoek.
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Kantoorruimte:
Het is de curatoren gebleken dat gefailleerde een kantoorruimte aan de
Platinaw eg 19 te (3544 EZ) Den Haag (kadastraal bekend gemeente
Loosduinen sectie M nummer 5023) huurt van verhuurder
Directiepensioenfonds Van Ginderen B.V. De huurprijs bedroeg bij aanvang van
de huur EUR 60.000,00 per jaar, ex btw . De huurovereenkomst loopt van 1
oktober 2014 tot en met 31 december 2017.
Deze huurovereenkomst is door de curatoren per aangetekende brief met
machtiging van de Rechter-commissaris en tegen de kortst mogelijke termijn
opgezegd.
Voertuigen:
Het is de curatoren gebleken dat gefailleerde op faillissementsdatum meerdere
voertuigen huurde van maatschappij Haaglanden. De curatoren hebben
begrepen dat de betreffende voertuigen reeds allemaal zijn ingeleverd en dat
de betreffende huurovereenkomsten reeds tot een einde zijn gekomen.
Hoogw erker:
Het is de curatoren gebleken dat gefailleerde op faillissementsdatum een
aanhang-hoogw erker, type Omme 2500, huurde van Loxam Access. Deze
huurovereenkomst is met w ederzijds goedvinden beëindigd per datum
faillissement. De betreffende hoogw erker is geretourneerd.
Hardw are/w erkplekken:
Het is de curatoren gebleken dat gefailleerde meerdere hardw are/w erkplekken
(computers) huurt van Ormer ICT Outsourcing B.V. De huurovereenkomst is
met w ederzijds goedvinden beëindigd.
Oplevering aan de verhuurder respectievelijk teruggave aan de verhuurders
heeft plaatsgevonden.

1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur van gefailleerde geeft desgevraagd aan dat het faillissement van
gefailleerde is te herleiden tot een combinatie van factoren. De curatoren
hebben de oorzaak van het faillissement in onderzoek.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
75
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
103
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Toelichting
In de periode mei/juni 2016 w aren 103 w erknemers in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Zie verslag nummer 3.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
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Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van gefailleerde bestaan onder meer uit
(kantoor)inventaris, schoonmaakmaterialen, schoonmaakspullen en overige
gereedschappen. Een en ander bevindt zich op de kantoorlocatie van
gefailleerde en op de diverse schoonmaaklocaties. Ook in de skybox van
gefailleerde in het stadion van ADO Den Haag bevindt zich nog enige
inventaris. De curatoren hebben taxateur/makelaarskantoor Puper B.V. te
Amstelveen ("Puper") opdracht verstrekt een en ander te taxeren. De
getaxeerde w aarden w orden vooralsnog vertrouw elijk behandeld.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curatoren dienen in voorkomende gevallen op voet van art. 57 lid 3
Faillissementsw et de belangen van de belastingdienst te behartigen door het
fiscale bodemvoorrecht uit te oefenen.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Een beperkte voorraad frisdranken, schoonmaakartikelen en -benodigdheden
en bedrukte bedrijfskleding. De curatoren hebben Puper opdracht verstrekt
een en ander te taxeren. De getaxeerde w aarden w orden vooralsnog
vertrouw elijk behandeld.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa
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Toelichting andere activa
Voertuigen
Volgens het RDW staan er tw ee voertuigen op naam van gefailleerde:
- Een Verdonk type VA-TA-AHW met kenteken W J-VN-31 (de curatoren hebben
in onderzoek of dit voertuig in eigendom is van gefailleerde)
- Een Lanbei scooter met kenteken F-101-GD (de curatoren hebben begrepen
dat de scooter in beslag is genomen).
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Goodw ill
Het belangrijkste activabestanddeel van gefailleerde is haar goodw ill. Deze
goodw ill bestaat onder meer uit de rechten ter zake de handelsnamen, de
telefoonnummers, de faxnummers, de domeinnamen en de daaraan
gekoppelde e-mailadressen, de commerciële administratie van gefailleerde, de
rechten ter zake de overeenkomsten.
Verkoopopbrengst
In totaal heeft de doorstart in de faillissementen van RSB Uitzendgroep B.V. en
gefailleerde
EUR 300.000,00 opgebracht. In de activaovereenkomst zijn partijen er vanuit
gegaan dat er, gelet op artikel 37d van de W et Omzetbelasting, geen btw over
dit bedrag door de koper
verschuldigd is.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

0 tot 30 dagen

€ 381.108,85

30 tot 60 dagen

€ 264.941,09

60 tot 90 dagen

€ 164.230,38

90 tot 120 dagen

€ 2.181,56

Ouder dan 120 dagen

€ 5.494,77

totaal

€ 817.956,65

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de (interne) debiteurenadministratie van gefailleerde blijkt van een
totaalbedrag van EUR 817.956,65 aan vorderingen op debiteuren.
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De vorderingen op debiteuren zijn via een verzamelpandakteconstructie
verpand aan ABN AMR() Bank N.V. Sinds de beslaglegging door de
Belastingdienst onder de debiteuren van gefailleerde heeft de bank, naast
gedeeltelijke openbaarmaking van haar pandrecht, verscherpt toezicht
gehouden op (het verloop van) de debiteurenportefeuille. De bank maakt
hierbij gebruik van de diensten van Ceres Legal B.V. In dat kader heeft de
bank ervoor gekozen zelf — via Ceres Legal - de incasso van de vorderingen
van gefailleerde ter hand te nemen.
Van belang is dat het kennelijk gebruikelijk w as bij gefailleerde om haar
w erkzaamheden vooruit te factureren. Voor zover een factuur ziet op
w erkzaamheden die op of na 30 juni 2017 zijn uitgevoerd, kan de aldus op dat
moment ontstane vorderingen niet onder het pandrecht van de bank vallen.
Gefailleerde w as immers niet meer (zelfstandig) beschikkingsbevoegd op het
moment dat de vordering ontstond.
B2-Cleaning B.V. heeft in het kader van een doorstart de onderneming van
gefailleerde per effectieve datum van 10 juli 2017 overgenomen. Dat betekent
dat ter zake de debiteurenportefeuille, gelet op de constructie van het vooruit
factureren, een onderscheid zal moeten w orden gemaakt in de
w erkzaamheden tot en met 29 juni 2017 (komt de bank toe als pandhouder),
de w erkzaamheden vanaf 30 juni tot en met 9 juli 2017 (komt de boedel toe)
en de w erkzaamheden vanaf 10 juli 2017 (komt aan B2-Cleaning B.V. toe).
Gefailleerde stelde ten tijde van de uitspraak van haar faillissementeen een
deel van de ruimte die zij huurde aan de Platinaw eg 19 te Den Haag ter
beschikking aan een administratiekantoor, Advies Bureau van Unen (“Van
Unen”). Uit de administratie van gefailleerde is gebleken dat een factuur met
betrekking tot dit huurgenot over de maand juli 2017 ad EUR 1.019,84
(inclusief BTW ) nog openstond. In de maanden augustus, september en
oktober 2017 heeft Van Unen nog gebruik gemaakt van de betreffende ruimte.
Voor het huurgenot over deze drie maanden ad EUR 838,34 (inclusief BTW ) per
maand en de servicekosten ad EUR 181,50 (inclusief BTW ) per maand heb ik
Van Unen vanuit de boedel een factuur toegezonden, in totaal ad EUR
3.059,51 (inclusief BTW ).
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De bestuurder van Van Unene heeft de vordering (in totaal EUR 4.079,35)
betw ist en stelt dat gefailleerde vanaf juli 2017 een deel van de overeenkomst
met betrekking tot diverse voorzieningen, niet is nagekomen. De curator is met
toestemming van de rechter-commissaris een schikking met de heer Van Unen
aangegaan inhoudende dat hij tw ee keer de kale huurprijs per maand, in
totaal EUR 1.385,68 (ex btw ), aan de boedel voldoet tegen finale kw ijting over
en w eer.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Voortzetten debiteurenincasso.
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Voortzetten debiteurenincasso.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
ABN AMRO Bank N.V heeft een vordering op gefailleerde van ca. EUR 1,295
miljoen. Ter hoogte van dit bedrag heeft ABN AMRO Bank N.V. een krediet
verschaft aan gefailleerde en aan de aan gefailleerde gelieerde Vrolijk
Schadeherstel B.V., R & E Administratiekantoor B.V. en R & E Management B.V.
(hierna ook: "gefailleerde c.s.").
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5.2 Leasecontracten
Gefailleerde leasete op faillissementsdatum hardw are/w erkplekken en
meerdere voertuigen (verw ezen w ordt naar 1.6 van dit verslag). Daarnaast
heeft een partij zich tot de curatoren gew end met de stelling dat meerdere
machines in lease zijn gegeven aan gefailleerde. Een nadere studie van de
onderliggende documentatie heeft echter uitgew ezen dat er geen sprake w as
van lease, maar dat de door gefailleerde aangeschafte machines door een
derde zijn gefinancierd, w aarbij het de bedoeling w as dat deze derde een
pandrecht verkreeg op deze machines. De betreffende pandakten bleken
echter op datum faillissement niet geregistreerd te zijn, zodat dit pandrecht
nooit tot stand is gekomen.
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5.3 Beschrijving zekerheden
ABN AMRO Bank N.V. stelt tot zekerheid van de nakoming van de verplichting
uit hoofde van het onder 5.1 genoemde krediet onder meer de volgende
zekerheden te hebben verkregen:
- Een derden-bankhypotheek, tw eede in rang, van EUR 1 miljoen, plus 40%
voor rente en
kosten, op het registergoed zoals omschreven in de hypotheekakte van 10
december 2012
(voor zover de hypotheek niet al deels geroyeerd is);
- Op een genoemd registergoed mag geen andere hypotheek gevestigd zijn
dan de hypotheek
van EUR 1,5 miljoen verstrekt aan ABN AMRO Hypotheken Groep B.V.
(negatieve pledge);
- Een (derden)pandrecht op de voorraden van gefailleerde c.s.;
- Een (derden)pandrecht op de bedrijfsinventaris van gefailleerde c.s.;
- Een (derden)pandrecht op de vorderingen van gefailleerde c.s.;
- Hoofdelijke verbondenheid van de vennootschappen Vrolijk Schadeherstel
B.V., R & E Administratiekantoor B.V. en R & E Management B.V.

5.4 Separatistenpositie
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5.4 Separatistenpositie
Zoals eerder opgemerkt onder de punten 4.1 en 5.3 van dit verslag, is ABN
AMRO Bank N.V. een separatist in dit faillissement. De bank heeft in ieder geval
aangegeven haar pandrecht op de vorderingen van gefailleerde zelf uit te
w innen door incasso daarvan met gebruikmaking van Ceres Legal. Er zullen
afspraken met de bank w orden gemaakt over de verkoop van de roerende
zaken van gefailleerde.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Meerdere partijen hebben een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.
Deze zullen w orden beoordeeld en afgew ikkeld.

16-05-2018
4

5.6 Retentierechten
Voor zover bekend niet van toepassing.
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5.7 Reclamerechten
In onderzoek.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Vooralsnog niet van toepassing.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
In het belang van een doorstart is het bedrijf van gefailleerde voorlopig tijdelijk
voortgezet. Er zijn met diverse betrokkenen, w aaronder de bank en
leveranciers, afspraken gemaakt om deze voortzetting mogelijk te maken.
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6.2 Financiële verslaglegging
De financiële verantw oording volgt in een volgend verslag.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Het proces dat heeft geleid tot de doorstart kan als volgt — kort w eergegeven
— w orden omschreven.
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Direct na de verlening van de voorlopige surseance van betaling op 30 juni
2017 hebben de curatoren (destijds in hun rot van bew indvoerders) met het
bestuur gesproken over de ontstane situatie, de achtergronden daarvan en
over de verkoopinspanningen in het recente verleden. Daarnaast is veel
informatie vergaard over (de kenmerken van) de activa en de onderneming van
gefailleerde teneinde een goed verkoopproces te kunnen opstarten.
Het na faillissement opgestarte verkoopproces heeft uit de volgende fasen
bestaan:
- Het in kaart brengen van de relevante markt en het versturen van een
informatiememorandum naar mogelijk geïnteresseerde partijen;
- Het selecteren van geïnteresseerde partijen en het laten ondertekenen van
een geheimhoudingsverklaring door deze partijen;
- Na ontvangst van de ondertekende geheimhoudingsverklaringen is aan de
betreffende geïnteresseerde partijen een bid book toegezonden met een
gedetailleerde beschrijving van de biedingsprocedure;
- Een slotfase na donderdag 6 juli 2017 w aarbij er met de hoogste bieders
nader is gesproken over een finaal onvoorw aardelijk bod.
Na overleg met de bank en met toestemming van de Rechter-commissaris is de
keuze gevallen op B2-Cleaning B.V., die het beste finale en onvoorw aardelijke
bod had gedaan. De bereikte overeenstemming is vervolgens uitgew erkt in
een koopovereenkomst.

6.5 Verantwoording
De verantw oording volgt in een volgend verslag.

16-05-2018
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Vooralsnog is in de faillissementen van RSB Uitzendgroep B.V. en gefailleerde
een opbrengst gerealiseerd van EUR 300.000,00. De definitieve opbrengst is
nog afhankelijk van enkele factoren, w aaronder maar niet beperkt of de
roerende zaken door B2-Cleaning w orden overgenomen. Een verantw oording
volgt.
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
(Nog) niet van toepassing.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

16-05-2018
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Dit dient nog te w orden onderzocht. De curatoren zullen het gebruikelijke
onderzoek verrichten.

16-05-2018
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7.2 Depot jaarrekeningen
Op faillissementsdatum w aren alle daarvoor in aanmerking komende
jaarrekeningen tijdig gedeponeerd:
- de jaarrekening over 2015 is gedeponeerd op 27 oktober 2016;
- de jaarrekening over 2014 is gedeponeerd op 11 december 2015;
- de jaarrekening over 2013 is gedeponeerd op 4 december 2014; en
- de jaarrekening over 2012 is gedeponeerd op 29 januari 2014.

16-05-2018
4

Er is daarmee voldaan aan de deponeringsplicht van artikel 2:394 BW .

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist en aanw ezig.

16-05-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Uit de slotverklaringen van de akte van oprichting volgt dat de geplaatste
aandelen van EUR 18.000,00 zijn volgestort in geld. De curatoren zullen
onderzoeken of aan de volstortingsverplichting is voldaan.

16-05-2018
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Nader onderzoek naar de volstorting van de aandelen is niet opportuun nu
enig aandeelhouder R & E Management B.V. met ingang van 15 augustus 2017
eveneens in staat van faillissement is verklaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit dient nog te w orden onderzocht. De curatoren zullen het gebruikelijke
onderzoek verrichten.

7.6 Paulianeus handelen

16-05-2018
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dit dient nog te w orden onderzocht. De curatoren zullen het gebruikelijke
onderzoek verrichten.

16-05-2018
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

16-05-2018
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 197.680,10

16-05-2018
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Toelichting
Faillissementskosten: p.m.
Loonverplichtingen vanaf faillissementsdatum, w elke ingevolge de
loongarantieregeling
w orden overgenomen door het UW V: EUR 197.294,75
Huurpenningen na faillissementsdatum: p.m.
Meeus: EUR 385,35 (mogelijk) onverschuldigde betaling

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.443.988,00

16-05-2018
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€ 1.463.687,00

25-08-2020
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 163.244,50

16-05-2018
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Toelichting
Het UW V heeft inmiddels haar vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 32.190,51
Toelichting
Een viertal w erknemers heeft een loonvordering ingediend met een totaal van
EUR 32.190,51.

16-05-2018
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
28

16-05-2018
4

29

25-02-2019
7

30

16-05-2019
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 302.733,24

16-05-2018
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€ 307.338,66

25-02-2019
7

€ 323.888,87

16-05-2019
8

€ 489.946,62

20-08-2019
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend

16-05-2018
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, crediteurenadministratie

16-05-2018
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Concurrerend schoonmaakbedrijf.
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9.2 Aard procedures
Kort geding. De curatoren hebben het concurrerend schoonmaakbedrijf in kort
geding gedagvaard omdat het concurrerend schoonmaakbedrijf het door de
curatoren zorgvuldig opgezette verkoopproces frustreerde door buiten dit
verkoopproces om actief w erknemers, klanten en opdrachtgevers van
gefailleerde te benaderen met gebruikmaking van informatie uit de boeken van
gefailleerde, die zij eerder in het kader van een boekenonderzoek had
verkregen. De curatoren hebben in kort geding om diverse voorzieningen
verzocht, w aaronder het verbod om gedurende een periode van zes maanden
in contact te treden met w erknemers, klanten en opdrachtgevers van
gefailleerde op verbeurte van een dw angsom.
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9.3 Stand procedures
De voorzieningenrechter heeft bij (verkort) vonnis in kort geding van 6 juli
2017 de door de curatoren verzochte voorzieningen toegew ezen.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

16-05-2018
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode staat met name in het token van:
- het afronden van de doorstart;
- De financiële (en fiscale) verantw oording van de voorlopig tijdelijke
voortzetting van
het bedrijf van gefailleerde en de doorstart;
- de afrekening met betrokkenen ter zake de voorlopig tijdelijke voortzetting
van het
bedrijf van gefailleerde;
- het te gelde maken van de resterende activa;
- het monitoren van de debiteurenincasso en aanverw ante w erkzaamheden in
dat kader
(zoals factureren);
- het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het
faillissement en
de overige rechtmatigheidsaspecten;
- de gebruikelijke w erkzaamheden.

16-05-2018
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De komende verslagperiode staat met name in het teken van:
- het afronden van de doorstart;
- de financiële (en fiscale) verantw oording van de voorlopig tijdelijke
voortzetting van
het bedrijf van gefailleerde en de doorstart;
- de afrekening met betrokkenen ter zake de voorlopig tijdelijke voortzetting
van het
bedrijf van gefailleerde;
- het te gelde maken van de resterende activa;
- het monitoren van de debiteurenincasso en aanverw ante w erkzaamheden in
dat kader
(zoals factureren);
- het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het
faillissement en
de overige rechtmatigheidsaspecten;
- de gebruikelijke w erkzaamheden.

29-08-2018
5

De komende verslagperiode staat met name in het teken van:
- de financiële (en fiscale) verantw oording van de voorlopig tijdelijke
voortzetting van
het bedrijf van gefailleerde en de doorstart;
- de afrekening met betrokkenen ter zake de voorlopig tijdelijke voortzetting
van het
bedrijf van gefailleerde;
- het te gelde maken van de resterende activa;
- het monitoren van de debiteurenincasso en aanverw ante w erkzaamheden in
dat kader
(zoals factureren);
- het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het
faillissement en
de overige rechtmatigheidsaspecten;
- de gebruikelijke w erkzaamheden.

13-11-2018
6

De komende verslagperiode staat met name in het teken van:
- de financiële (en fiscale) verantw oording van de voorlopig tijdelijke
voortzetting van het bedrijf van gefailleerde en de doorstart;
- de afrekening met betrokkenen ter zake de voorlopig tijdelijke voortzetting
van het bedrijf van gefailleerde;
- het monitoren van de debiteurenincasso en aanverw ante w erkzaamheden in
dat kader (zoals factureren);
- het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het
faillissement en de overige rechtmatigheidsaspecten;
- de gebruikelijke w erkzaamheden.

25-02-2019
7

De komende verslagperiode staat met name in het teken van:
- de financiële (en fiscale) verantw oording van de voorlopig tijdelijke
voortzetting van het bedrijf van gefailleerde en de doorstart;
- de afrekening met betrokkenen ter zake de voorlopig tijdelijke voortzetting
van het bedrijf van gefailleerde;
- het monitoren van de debiteurenincasso en aanverw ante w erkzaamheden in
dat kader (zoals factureren);
- het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het
faillissement en de overige rechtmatigheidsaspecten;
- de gebruikelijke w erkzaamheden.

20-08-2019
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De komende verslagperiode staat met name in het teken van:
- de financiële (en fiscale) verantw oording van de voorlopig tijdelijke
voortzetting van het bedrijf van gefailleerde en de doorstart;
- de afrekening met betrokkenen ter zake de voorlopig tijdelijke voortzetting
van het bedrijf van gefailleerde;
- het monitoren van de debiteurenincasso en aanverw ante w erkzaamheden in
dat kader (zoals factureren);
- het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het
faillissement en de overige rechtmatigheidsaspecten;
- de gebruikelijke w erkzaamheden.

14-11-2019
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De komende verslagperiode staat met name in het teken van:
- de financiële (en fiscale) verantw oording van de voorlopig tijdelijke
voortzetting van het bedrijf van gefailleerde en de doorstart;
- de afrekening met betrokkenen ter zake de voorlopig tijdelijke voortzetting
van het bedrijf van gefailleerde;
- het monitoren van de debiteurenincasso en aanverw ante w erkzaamheden in
dat kader (zoals factureren);
- het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het
faillissement en de overige rechtmatigheidsaspecten;
- de gebruikelijke w erkzaamheden.

26-05-2020
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De komende verslagperiode staat met name in het teken van:
- de financiële (en fiscale) verantw oording van de voorlopig tijdelijke
voortzetting van het bedrijf van gefailleerde en de doorstart;
- de afrekening met betrokkenen ter zake de voorlopig tijdelijke voortzetting
van het bedrijf van gefailleerde;
- het monitoren van de debiteurenincasso en aanverw ante w erkzaamheden in
dat kader (zoals factureren);
- het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het
faillissement en de overige rechtmatigheidsaspecten;
- de gebruikelijke w erkzaamheden.

25-08-2020
13

De komende verslagperiode staat met name in het teken van:
- finaliseren van de afw ikkeling van de debiteurenincasso en de daaraan
gerelateerde verantw oording van de voortzetting en de doorstart;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke w erkzaamheden.

18-02-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

16-05-2018
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10.3 Indiening volgend verslag
3-5-2021

18-02-2021
15

10.4 Werkzaamheden overig
De gebruikelijke w erkzaamheden.

16-05-2018
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Bijlagen
Bijlagen

