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mr. Neijt
mr R. Meulenberg

Algemene gegevens
Naam onderneming
Coöperatief Schoongew oon Gooi en Eemland U.A.

02-07-2019
1

Gegevens onderneming
De Coöperatie Coöperatief Schoongew oon Gooi en Eemland U.A., gevestigd te
(3706 BK) Zeist, aan de Chopinlaan 20, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 64984109 hierna verder te noemen:
“Schoongew oon".

02-07-2019
1

Activiteiten onderneming
Schoongew oon hield zich bezig met de interieurreiniging van gebouw en en
verrichtte schoonmaakactiviteiten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 249.964,00

€ 1.069,00

€ 30.879,00

2018

€ 340.338,00

€ -5.878,00

€ 36.274,00

2016

€ 190.056,00

€ -16.209,00

€ 45.143,00

2019

€ 106.698,00

€ -4.969,00

Toelichting financiële gegevens

02-07-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De curator is thans nog in afw achting van nadere stukken uit de (financiële)
administratie zodat ook het balanstotaal en de financiële gegevens over 2017
in het verslag kunnen w orden vermeld.

02-07-2019
1

De curator heeft aanvullende stukken uit de (financiële) administratie
ontvangen en het overzicht nader aangevuld.

02-10-2019
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

02-07-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

02-07-2019
1

€ 16.025,68

02-10-2019
2

€ 19.145,04

02-01-2020
3

Verslagperiode

Verslagperiode
van
4-6-2019

02-07-2019
1

t/m
1-7-2019
van
2-7-2019

02-10-2019
2

t/m
1-10-2019
van
2-10-2019

02-01-2020
3

t/m
1-1-2020
van
2-1-2020

02-04-2020
4

t/m
2-4-2020
van
3-4-2020

02-07-2020
5

t/m
2-7-2020
van
3-7-2020

01-10-2020
6

t/m
1-10-2020
van
2-10-2020

31-12-2020
7

t/m
31-12-2020
van
1-1-2021

30-03-2021
8

t/m
30-3-2021
van
31-3-2021
t/m
29-6-2021

Bestede uren

30-06-2021
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

37 uur 42 min

2

23 uur 6 min

3

3 uur 54 min

4

3 uur 0 min

5

2 uur 0 min

6

4 uur 42 min

7

8 uur 6 min

8

4 uur 12 min

9

4 uur 24 min

totaal

91 uur 6 min

Toelichting bestede uren
Dit betreft het faillissementsverslag van Coöperatief Schoongew oon Gooi en
Eemland U.A. Het verslag is gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank MiddenNederland en w ordt geplaatst op de w ebsite van het Centraal
Insolventieregister alsmede
op w w w .certalegal.nl. De verslaglegging in dit faillissement volgt de Recofa
richtlijnen en strekt er toe een globaal inzicht te geven omtrent de boedel.
De informatie in dit verslag is gebaseerd op gesprekken met de bestuurder en
overige belanghebbenden. Hoew el die informatie zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Het is onder andere mogelijk dat bepaalde informatie nog niet
beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden of (achteraf) bijgesteld dient
te w orden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit
verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.

02-07-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De Coöperatie is op 5 januari 2016 opgericht. Volgens opgave en uit het
handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de heer O. de VriesTalma de bestuurder is van de Coöperatie.

02-07-2019
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

02-07-2019
1

1.3 Verzekeringen
Er zijn gebruikelijke verzekeringen afgesloten, die door de curator w orden
onderzocht. Zo mogelijk w orden deze verzekeringen opgezegd dan w el door
de verzekeraar reeds w egens het faillissement per faillissementsdatum
geroyeerd.

02-07-2019
1

1.4 Huur
Niet van toepassing.

02-07-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Schoongew oon verrichtte schoonmaakw erkzaamheden op (voornamelijk) tw ee
locaties van Vivium Zorggroep. Hieraan ten grondslag liggen tw ee
schoonmaakovereenkomsten voor 30,5 uur respectievelijk 197,95 uur per
w eek. Bij de uitvoering van de w erkzaamheden maakte Schoongew oon
gebruik van onderaanneming. Vivium Zorggroep heeft in april 2019 het contract
met betrekking tot de schoonmaakw erkzaamheden van 197,95 uur per w eek
per 1 augustus 2019 opgezegd. Voorts heeft Vivium haar
betalingsverplichtingen per 24 mei 2019 opgeschort. Hierdoor beschikte
Schoongew oon over onvoldoende liquiditeit om aan haar
betalingsverplichtingen te voldoen en derhalve kon Schoongew oon haar
reguliere w erkzaamheden niet meer uitvoeren w aardoor zij genoodzaakt w as
haar faillissement aan te vragen.

02-07-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

02-07-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

5-6-2019

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie en (telefoon)gesprekken met UW V, w erknemers en
bestuurder.

02-07-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Schoongew oon heeft, aldus de bestuurder, geen onroerende zaken in
eigendom.

02-07-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

02-07-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Schoongew oon beschikt over een schrobmachine. In het kader van een
doorstart zal deze schrobmachine w orden verkocht. De curator is doende deze
doorstart af te ronden. Zie hierna onder punt 6.

02-07-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

02-07-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Telefoon en overleg met bestuurder.

02-07-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Schoongew oon heeft tw ee overeenkomsten met Vivium gesloten. Het betreft
een contract voor onbepaalde tijd w aarbij er voor 30,5 uur per w eek
schoonmaakw erkzaamheden w orden verricht. Daarnaast betreft het een
contract voor bepaalde tijd w aarbij er voor 197,95 uur per w eek
schoonmaakw erkzaamheden w orden verricht. Met goedkeuring van de rechtercommissaris heeft de curator over de voortzetting en doorstart van de
activiteiten van Schoongew oon een regeling getroffen met Vivium en de
onderaannemer. Deze curator is doende deze regeling verder af te ronden.
Derhalve zal in het volgende verslag de inhoud van deze regeling w orden
vermeld.

02-07-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Telefoon en overleg met bestuurder.

02-07-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Vooralsnog heeft de curator geen andere activa aangetroffen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

02-07-2019
1

Beschrijving

Omvang

Pre-faillissementsdebiteur

€ 30.327,54

totaal

€ 30.327,54

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de administratie van Schoongew oon zou er sprake zijn van
openstaande debiteuren. De curator heeft dit nog in onderzoek en is hierover
in overleg met de bestuurder.

02-07-2019
1

De curator heeft hierover overleg gehad met de bestuurder. De openstaande
debiteuren zullen in de komende verslagperiode w orden aangeschreven.

02-01-2020
3

De curator heeft de openstaande debiteur aangeschreven. De curator heeft
een reactie van de advocaat van de debiteur ontvangen en heeft dit nog in
onderzoek. De curator zet derhalve de debiteurenincasso voort.

02-04-2020
4

De debiteur voert verw eer en zou een tegenvordering op gefailleerde hebben.
De curator heeft overleg gevoerd met de bestuurder en de administratie nader
onderzocht. De curator is thans nog in afw achting van nadere stukken van de
bestuurder w aarna een reactie aan de (advocaat van de) debiteur w ordt
gezonden. De debiteurenincasso w ordt derhalve voortgezet.

02-07-2020
5

Ruim voor faillissementsdatum heeft Schoongew oon
schoonmaakw erkzaamheden bij de debiteur verricht. Hiervoor maakte
Schoongew oon onder meer gebruik van een onderaannemer. Tot op heden
zijn de facturen, die zien op voornoemde w erkzaamheden, niet voldaan. De
onderaannemer heeft inmiddels haar vordering op Schoongew oon bij de
curator ingediend. Naar aanleiding van het overleg met de bestuurder van
Schoongew oon, heeft de curator de debiteur nogmaals aangeschreven en
aanspraak gemaakt op het openstaande bedrag. De curator is thans nog in
afw achting van een reactie. De curator zet de debiteurenincasso voort.

01-10-2020
6

De curator heeft inmiddels een reactie van de (advocaat) van de debiteur
ontvangen. De debiteur voert verw eer. De curator heeft de reactie van de
debiteur onder meer met de bestuurder besproken en aanvullende informatie
opgevraagd. De curator is thans in afw achting van de aanvullende informatie
van de bestuurder. De debtieurenincasso w ordt voortgezet.

31-12-2020
7

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator overleg gevoerd met de
bestuurder over de reactie van de debiteur. Aan de hand daarvan heeft de
curator de debiteur nogmaals aangeschreven. De curator is thans nog in
afw achting van een reactie van de debiteur.

30-03-2021
8

De curator heeft een reactie van (de advocaat van) de debiteur ontvangen.
Naar aanleiding van het gevoerde verw eer heeft de curator onderzoek
gedaan in de administratie van Schoongew oon en een reactie aan de
debiteur gezonden. De curator is thans nog in afw achting van een reactie. De
debiteurenincasso w ordt voortgezet.

30-06-2021
9

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Nog niet van toepassing.

02-07-2019
1

Onderzoek stukken.

02-01-2020
3

Onderzoek administratie en correspondentie met derden.

02-07-2020
5

Onderzoek stukken, correspondentie met de bestuurder en derden.

31-12-2020
7

Correspondentie met derden.

30-06-2021
9

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Schoongew oon houdt een bankrekening aan bij Triodos Bank. De curator heeft
de Triodos bank verzocht om het creditsaldo van een bedrag van € 6.515,21
over te maken naar de faillissementsrekening.

Toelichting vordering van bank(en)
Het bedrag van € 6.515,21 is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

02-07-2019
1

02-10-2019
2

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

02-07-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

02-07-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

02-07-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

02-07-2019
1

5.6 Retentierechten
Nog niet bekend.

02-07-2019
1

5.7 Reclamerechten
Geen claims bekend.

02-07-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

02-07-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met bank.

02-07-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
In verband met een te realiseren doorstart w orden de activiteiten - met
goedkeuring van de rechter-commissaris - na faillissementsdatum tot en met
15 juli 2019 tijdelijk voortgezet.

6.2 Financiële verslaglegging

02-07-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Voor de tijdelijke voortzetting van de activiteiten in combinatie met het
realiseren van een doorstart is - met goedkeuring van de rechter-commissaris met Vivium en de onderaannemer een regeling gesloten. Ten tijde van het
opmaken van dit verslag is de curator doende deze regeling verder af te
ronden. In het volgende verslag zal de inhoud van de regeling nader w orden
uiteengezet.

02-07-2019
1

Bij de uitvoering van de w erkzaamheden maakte Schoongew oon gebruik van
een onderaannemer. Met goedkeuring van de rechter-commissaris en in
overleg met Vivium en de onderaannemer zijn de activiteiten van
Schoongew oon tijdelijk voortgezet. Voor de tijdelijke voortzetting van de
activiteiten gedurende de opzegtermijn van de arbeidsovereenkomsten van de
w erknemers, heeft Vivium een bedrag van € 19.058,46 incl. 9% BTW betaald.
Hiervan komt een bedrag van € 9.548,40 incl. BTW toe aan de onderaannemer.
Een bedrag van € 9.510,06 incl. BTW komt toe aan de boedel. Dit bedrag is
reeds bijgeschreven op de faillissementsrekening.

02-10-2019
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg, correspondentie en telefoon met de bestuurder, rechter-commissaris
en derden.

02-07-2019
1

Telefoon en correspondentie met de bestuurder, w erknemers en derden.

02-10-2019
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Met goedkeuring van de rechter-commissaris is met Vivium en de
onderaannemer een regeling getroffen ten aanzien van de voortzetting van
activiteiten en de doorstart. De curator is bezig met de afronding hiervan.
Derhalve zal de inhoud van deze regeling in het volgende verslag nader
w orden uiteengezet.

02-07-2019
1

Zow el Vivium als de onderaannemer gingen enkel akkoord met het tijdelijk
voortzetten van de activiteiten en betaling daarvan als de onderaannemer alle
lopende contracten van Schoongew oon kon overnemen. Derhalve zijn de
lopende contracten - in samenhang met de tijdelijke voortzetting van de
activiteiten - aan de onderaannemer overgedragen. Voorts heeft de
onderaannemer de inventaris van Schoongew oon overgenomen voor een
bedrag van € 2.826,56 incl. BTW . Dit bedrag is reeds bijgeschreven op de
derdengeldenrekening van het kantoor van de curator en w ordt overgemaakt
naar de faillissementsrekening.

02-10-2019
2

6.5 Verantwoording

6.5 Verantwoording
Zie hiervoor onder punt 6.4. In verband met afrondende w erkzaamheden ten
aanzien van de voortzetting en doorstart zal in het volgende verslag hierover
nader w orden bericht.

02-07-2019
1

Door de tijdelijke voortzetting van activiteiten en de overdracht van de lopende
contracten en inventaris is een opbrengst van een bedrag van € 12.336,62
incl. BTW gerealiseerd w aarvan een bedrag van € 2.826,56 incl. BTW nog dient
te w orden bijgeschreven op de faillissementsrekening.

02-10-2019
2

6.6 Opbrengst
Toelichting
Zie hiervoor onder punt 6.4.
€ 12.336,62

02-07-2019
1

02-10-2019
2

Toelichting
De opbrengst betreft in totaal een bedrag van € 12.336,62 w aarvan een
bedrag van € 9.510,06 reeds op de faillissementsrekening is bijgeschreven en
een bedrag van € 2.826.56 incl. BTW nog dient te w orden overgemaakt naar
de faillissementsrekening.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is de koopprijs van een bedrag van € 2.826,56
incl. BTW bijgeschreven. In verband met verschillende Btw -tarieven heeft de
boedel nog een aanvullende btw -factuur van een bedrag van € 292,40 aan
Vivium gezonden. Derhalve is er in de afgelopen verslagperiode een bedrag
van in totaal € 3.119,36 op de faillissementsrekening bijgeschreven.

02-01-2020
3

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

02-07-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg, correspondentie en telefoon met de bestuurder, rechter-commissaris
en derden.

02-07-2019
1

Correspondentie en telefoon met de bestuurder, (advocaten van) derden en
w erknemers.

02-10-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

Er zal een nader onderzoek plaatsvinden naar de boekhouding en de
administratie.

02-07-2019
1

Aan de boekhoudplicht is voldaan.

02-04-2020
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2016 is op 18 december 2017 (tijdig) gedeponeerd.
De jaarrekening 2017 is op 28 januari 2019 (te laat) gedeponeerd.

02-07-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

02-07-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

02-07-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Er zal een onderzoek plaatsvinden of er behoorlijk bestuurd is.
Nee

02-07-2019
1

02-07-2020
5

Toelichting
De jaarrekening 2017 is te laat gedeponeerd. De curator heeft daarover
vragen gesteld aan de bestuurder en is thans nog in afw achting van een
reactie.
Nee

01-10-2020
6

Toelichting
De bestuurder heeft de vragen omtrent het te laat deponeren van de
jaarrekening afdoende beantw oord. Dit punt is afgew ikkeld.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Er zal nader onderzoek plaatsvinden of er sprake is gew eest van paulianeus
handelen.
Nee

7.7 Toelichting rechtmatigheid

02-07-2019
1

02-01-2020
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft de administratie nog in onderzoek. Het
rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

02-04-2020
4

De curator heeft de administratie onderzocht. Er zijn geen onregelmatigheden
naar voren gekomen. Aan de boekhoudplicht is voldaan. Daarnaast heeft de
curator geen onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen geconstateerd.
Derhalve is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond.

01-10-2020
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Nog niet van toepassing.

02-07-2019
1

Correspondentie bestuurder.

02-04-2020
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Vooralsnog is alleen het salaris van de curator een boedelvordering.

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 21.930,98.
€ 23.490,27
Toelichting
Het UW V heeft in de afgelopen verslagperiode een aanvullende vordering
ingediend. De totale boedelvordering van het UW V bedraagt thans €
23.490,27

8.2 Pref. vord. van de fiscus

02-07-2019
1

02-04-2020
4

30-03-2021
8

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De vordering van de fiscus is thans nog niet bekend.

02-07-2019
1

€ 10.880,00

02-10-2019
2

€ 57.360,00

02-01-2020
3

€ 71.845,00

02-04-2020
4

€ 74.602,00

31-12-2020
7

€ 91.147,00

30-06-2021
9

Toelichting
De Belastingdienst heeft nog een vordering ingediend met betrekking tot
loonheffingen.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Dit is nog niet bekend.
€ 5.339,08

02-07-2019
1

02-04-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Dit is nog niet bekend.

02-07-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Volgens opgave van de bestuurders zijn er 6 crediteuren. De curator heeft de
crediteuren aangeschreven.

02-07-2019
1

6

02-10-2019
2

7

30-03-2021
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Dit is nog niet bekend. Volgens opgave van de bestuurders zou er een bedrag
van € 14.572,68 aan concurrente vorderingen openstaan. Bij het tw eede
openbare verslag zal een voorlopige lijst concurrente crediteuren w orden
gevoegd.

02-07-2019
1

€ 35.320,18

02-10-2019
2

€ 35.320,18

30-03-2021
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

02-07-2019
1

De vooruitzichten voor de crediteuren zijn ongunstig.

30-06-2021
9

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie crediteuren.

02-07-2019
1

Correspondentie met crediteuren.

31-12-2020
7

Correspondentie met crediteuren.

30-03-2021
8

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

02-07-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

02-07-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

02-07-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

02-07-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:

02-07-2019
1

- Voortzetting en doorstart van de activiteiten zal w orden afgerond;
- Er zal overleg w orden gevoerd over de openstaande debiteuren;
- De administratie w ordt verder onderzocht en de inventarisatie zal w orden
voortgezet. Daarbij komt tevens aan de orde of er behoorlijk is bestuurd en of
er sprake is gew eest van paulianeus handelen.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:
- Onderzoek naar openstaande debiteuren;
- Onderzoek administratie w aarbij tevens aan de orde komt of er behoorlijk is
bestuurd en of er sprake is gew eest van paulianeus handelen.

02-10-2019
2

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende;
- De openstaande debiteuren zullen w orden aangeschreven;
- Onderzoek administratie w aarbij tevens de oorzaken van het faillissement
zullen w orden onderzocht.

02-01-2020
3

In komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het volgende:
- De debiteurenincasso w ordt voortgezet;
- Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

02-04-2020
4

In komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het volgende:
- De debiteurenincasso w ordt voortgezet;
- Afronding van het rechtmatigheidsonderzoek.

02-07-2020
5

De curator zet de debiteurenincasso voort.

01-10-2020
6

De curator streeft er naar de debiteurenincasso in de komende verslagperiode
af te ronden.

31-12-2020
7

De curator streeft er naar de debiteurenincasso op korte termijn af te ronden.

30-03-2021
8

De curator streeft er naar om tot een afronding van de debiteurenincasso te
komen.

30-06-2021
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

02-07-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
30-9-2021

30-06-2021
9

10.4 Werkzaamheden overig
Volgt uit het voorafgaande.

02-07-2019
1

Verslaglegging.

01-10-2020
6

Correspondentie met derden.

30-03-2021
8

Verslaglegging en correspondentie derden.

30-06-2021
9

Bijlagen
Bijlagen

