
Algemeen

Gegevens onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RFL Servicedienst B.V.

Activiteiten onderneming

Interieurreiniging van gebouwen. Exploitatie van de schoonmaakbedrijf. Huismeesterdiensten, 
parkeerbeheer, receptiediensten.

Omzetgegevens

2014: netto omzet € 675.099,- minus kostprijs van de omzet € 22.558,- is een brutomarge € 
652.541,-
2015: netto omzet € 636.541,- minus kostprijs van de omzet € 17.062,- brengt een brutomarge 
van € 619.479,-
Op basis van kolommenbalans 2016: netto omzet € 591.457,- minus kostprijs van de omzet € 
44.057,- brengt een brutomarge van € 547.400,-

Personeel gemiddeld aantal

18.

Saldo einde verslagperiode

€ 26.579,68 (deel nog naar pandhouder)

€ 46.448,32

€ 48.365,72

€ 48.371,75

Verslagperiode

2 mei 2017 tot en met 7 juni 2017.

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000012929:F001

02-05-2017

mr.   Schippers

Curator: Mr. A.A.  Dooijeweerd

Insolventienummer: F.05/17/216

Pagina 1 van 22

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

27-02-2018Datum:Nummer: 4



8 juni 2017 tot en met 1 september 2017.

2 september 2017 tot en met 24 november 2017.

28 november 2017 tot en met 27 februari 2018.

Bestede uren in verslagperiode

76:12 uren.

46:12 uren.

27:42 uren.

5:36 uren

Bestede uren totaal

76:12 uren.

122:24 uren.

150:06 uren.

156:24 uren 

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder van gefailleerde is L.D. van der B Holding B.V. Bestuurder is de heer L.D. 
van der Burgh. Enig aandeelhouder en bestuurder van L.D. van der B Holding B.V. is de heer 
L.D. van der Burgh.
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1.2 Winst en verlies

2014: netto omzet € 675.099,- minus kostprijs van de omzet € 22.558,- is een brutomarge € 
652.541,-. Na aftrek van de kosten resteert voor  belastingen en rente een resultaat van € 
29.417,-
2015: netto omzet € 636.541,- minus kostprijs van de omzet € 17.062,- brengt een brutomarge 
van € 619.479,-. Na aftrek van de kosten resteert voor belastingen en rente een resultaat van 
€ 39.303,-.
Op basis van kolommenbalans 2016: netto omzet € 591.457,- minus kostprijs van de omzet € 
44.057,- brengt een brutomarge van € 547.400,-. Na aftrek van de kosten resteert voor 
belastingen en rente een resultaat (bij benadering daar uit de kolommenbalans betreft) 
negatief € 15.307,-.

1.3 Balanstotaal

Volgt.

1.4 Lopende procedures

voor zover bekend geen. 

1.5 Verzekeringen

Gefailleerde had verzekeringen afgesloten door tussenkomst van de Rabobank bij Interpolis 
Bedrijvencompactpolis afgesloten. De premie kwartaal betaling was vooruitbetaald. Er was 
een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij HDI Global. De jaarpremie is in januari 
vooruitbetaald. Er was een bedrijfs-aansprakelijkheidsverzekering milieu bij Nationale 
Nederlanden Schade. De jaarpremie is ook voor een jaar vooruitbetaald. Er was een 
verzekering terzake ziekteverzuim Nationale Nederlanden Schade. De maandpremie over de 
maand mei ad € 116,22 moest nog worden betaald. Gegeven de tijdelijke voortzetting van 
werkzaamheden en onderzoek naar de mogelijkheden van een doorstart heeft de curator met 
de Rabobank afgesproken om verzekering tijdelijk nog even voort te zetten en iedere maand 
te beoordelen of en zo ja welke verzekeringen nog zouden moeten worden voortgezet. Nu de 
doorstart per 1 juni 2017 is gerealiseerd, zijn de verzekeringen per die datum opgezegd en is 
verzocht om premierestitutie.

Aan premierestituties zijn ontvangen:
- Interpolis bedrijfscompactpolis: € 26,54, € 250,17, € 112,76, € 1.734,26.
- Nationale Nederlanden: € 1.504,41.
- HDI: € 173,46.

Voormelde restituties zijn inmiddels op de boedelrekening bijgeschreven.

1.6 Huur

Gefailleerde huurde bedrijfsruimte te Ridderkerk aan de Tinstraat nr. 71. In het kader van de 
doorstart is per 1 juni 2017 een huurovereenkomst voor dit pand gesloten tussen de 
verhuurder en de doorstartende partij. De huur voor de maand mei wordt genoteerd als een 
concurrente boedelvordering.
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1.7 Oorzaak faillissement

De onderneming is in 2007 van de voormalig eigenaar overgenomen. De heer Van der Burgh 
heeft dat in eerste instantie gedaan met een compagnon. De heer Van der Burgh laat weten 

klanten, dat voor belangrijke omzet zorgde, reeds voor het sluiten van de overeenkomst het 
contract bleek te hebben opgezegd. Ook werkte volgens de heer Van der  Burgh de 

Van der Burgh heeft een en ander vervolgens als enig aandeelhouder en bestuurder 
voortgezet. 

De omzet is het afgelopen jaar gedaald, doch tot en met 2015 was er een voorzichtig positief 
resultaat, althans in ieder geval voor belastingen en rente. In 2016 is verlies geleden. 
Gefailleerde raakte een aantal grotere klanten kwijt en daarbij behorende omzet. Dan kon niet 
voldoende worden gecompenseerd in een evenredige kostenbesparing. Er ontstonden 
geschillen met personeelsleden en/of bedrijven die projecten overnamen. Ter discussie stond 
welke partij de personeelskosten voor het overgenomen project zouden moeten dragen, een 
en ander onder verwijzing naar de  van toepassing zijnde Schoonmaak cao. De heer Van der 
Burgh laat weten dat dit aanzienlijke (juridische) kosten met zich heeft gebracht. Hij laat weten 
de betreffende geschillen op advies in der minne te hebben geschikt door het sluiten van  
vaststellingsovereenkomsten. De heer Van der Burgh laat weten te zijn geconfronteerd met 
een forse omzetdaling, toenemende kosten (personeelskosten en (juridische) advieskosten), 
alsook kosten voortvloeiende uit de gesloten vaststellingsovereenkomsten. Gefailleerde 
voorzag dat met de huidige omzet deze kosten niet zouden kunnen worden gedragen en ook 
aan overige verplichtingen niet zou kunnen worden voldaan. Vandaar dat is overgegaan tot 
eigen aangifte.

De curator zal vorenstaande in de verdere werkzaamheden uiteraard nader onderzoeken.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

18.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

18.

2.3 Datum ontslagaanzegging

4 mei 2017

2.4 Werkzaamheden

De curator heeft de dienstverbanden van het personeel opgezegd bij brief van
4 mei 2017, zulks met  toestemming van de Rechter-commissaris. Op 15 mei 2017 is een 
UWV intake bijeenkomst gehouden met een buitendienstmede-werker van het UWV. Ter 

ingevolge de artikelen 61 tot en met 68 WW terzake overname van de 
loonbetalingsverplichtingen van werkgever door het UWV. De daartoe bestemde formulieren 
zijn besproken, ingevuld en onder bijvoeging van de nodige bijlagen ingeleverd. 
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3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet van toepassing.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Aan bedrijfsmiddelen zijn aangetroffen:
Toyota Tundra, kenteken VS-134-R Lease
Ford Fiesta, kenteken 6-XZZ-16  Lease
Ford Fiesta, kenteken 5-XZZ-13  Lease
Ford Transit, kenteken 5-VJZ-10  Eigendom
Mercedes Benz, kenteken 93-VHB-6 Eigendom

Er zijn op de locatie te Ridderkerk alsook op de verschillende projecten materialen zoals 
ladders, werkwagens en stofzuigers en zeer beperkte kantoorinventaris aangetroffen.
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3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Tot op heden € 2.750,00 voor de Ford Transit.
De Mercedes Benz, een hoogwerker, en de Ford Transit zijn rechtsgeldig verpand aan de 
bank. De curator zal voor en namens de bank tot verkoop daarvan overgaan en zulks tegen 
een boedelbijdrage van 10% te vermeerderen met 21% btw. 
De Ford Transit is inmiddels verkocht voor € 2.750,00. Zie hierna onder punt 6. 
De hoogwerker zal worden getaxeerd en vervolgens verkocht. 

De materialen zijn met de voorraad verkocht in het kader van de doorstart (zie onder 6) voor 
een totaal bedrag ad € 850,00. 

Voor wat betreft de drie vervoermiddelen waarvoor financial leaseovereenkomsten zijn 
afgesloten, heeft de curator de leasemaatschappijen voorgesteld om betreffende voertuigen in 
de verkoop mee te nemen c.q. aan te bieden. Indien op de betreffende voertuigen een bieding 
wordt gedaan waarmee de restantschuld  bij de leasemaatschappij kan worden betaald, zou 
tot verkoop kunnen worden overgegaan. Een eventueel surplus betreft aan de bank verpande 
opbrengst ingevolge de Hoge Raad  uitspraak Rabobank/Reuser. Ook terzake is een 
boedelbijdrage afgesproken van 10% te vermeerderen met 21% btw. 
Kan er niet op voormelde wijze tot verkoop worden overgegaan van de voertuigen, waarvoor 
financial leaseovereenkomsten zijn gesloten, dan zullen de betreffende voertuigen worden 
geretourneerd. Ook dan geldt evenwel dat een eventueel surplus in het kader van verrekening 
ex artikel 7A:1576t BW dient te worden.

Van de verkoopopbrengst van de Ford Transit groot € 2.750,00 is een bedrag van € 2.417,25 
aan de Rabobank als pandhouder voldaan. Voor de boedel is behouden de boedelbijdrage 
groot € 332,75 inclusief BTW. 

De Toyota Tundra, kenteken VS-134-R, is ingeleverd bij de leasemaatschappij Alphera. De 
curator ontving inmiddels het vrijwaringsbewijs van deze auto. De curator heeft Alphera 
verzocht om, rekening houdend met de gerealiseerde verkoopopbrengst, de definitieve 
vordering op gefailleerde in te dienen en, mocht er na verkoop en verrekening met de 
openstaande vordering een surplus resteren, dat surplus over te maken op het 
boedelrekeningnummer. De curator is in afwachting van nader bericht van Alphera.

5-XZZ-13 is een akte tot indeplaatsstelling 
gesloten met de doorstarter Aandacht Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. De curator 
heeft terzake een boedelbijdrage bedongen van € 750,00. Dat bedrag is inmiddels op de 
boedelrekening bijgeschreven.

6-XZZ-16 is bij de leasemaatschappij ingeleverd. Na verkoop 
resteert een vordering van Ford Credit groot € 2.124,92.  

De hoogwerker, Mercedes Benz, is getaxeerd en met toestemming van de Rechter-
commissaris en de pandhouder in dezen verkocht voor een bedrag van € 17.000,00. Daarop 
strekt in mindering in het kader van taxatie gemaakte kosten groot € 538,45 inclusief BTW. De 
curator kan en zal teruggave BTW vorderen over dit bedrag. Aan de bank als pandhouder is 
uitgekeerd € 14.551,84. Voor de boedel is behouden een boedelbijdrage groot € 2.003,16 
inclusief BTW.

De curator heeft inmiddels van de leasemaatschappij Alphera bericht terug ontvangen. De 
Toyota Tundra, kenteken VS-134-R is uiteindelijk aan de hoogste bieder verkocht voor een 
bedrag van € 30.100,=. De restantvordering van Alphera groot € 2.782,07 is op de lijst van 
voorlopig erkende crediteuren geplaatst. 
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3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

10% over de opbrengst van verkoop van rechtsgeldig verpande goederen te vermeerderen 
met 21% btw.

- € 332,75 inclusief BTW.
- € 2.003,16 inclusief BTW.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Voor wat betreft de hier genoemde ladders en werkwagens en stofzuigers zou gesproken 
kunnen worden van bodemzaken. Anderzijds betreffen het geen goederen die te Ridderkerk 
duurzaam (blijven) staan ter stoffering (uiteraard buiten de zeer beperkte kantoorinventaris). 
Discussie terzake is verder niet relevant, nu de bank op voorraad geen pandrecht heeft. Er 
wordt louter een pandrecht geclaimd op zogenoemde vervoermiddelen. 

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Afdracht aan de bank van de opbrengst van verkoop van de Ford Transit, zulks na aftrek van 
de boedelbijdrage. 
Taxeren en verkoop hoogwerker. Afdracht opbrengst aan de bank na aftrek van de 
boedelbijdrage.
Retourneren lease auto s en zonodig verrekenen ex artikel 7A:1576t BW.

Afwachten definitieve vordering danwel eventueel surplus na verkoop Alphera.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
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Er is beperkte  voorraad schoonmaakmiddelen aangetroffen te Ridderkerk. Voorts op de 
locaties/projecten alwaar schoonmaakwerkzaamheden worden verricht beperkte voorraad op 
de werkwagens. 

De onder 3.5 genoemde materialen zijn met de voorraad verkocht in het kader van de 
doorstart (zie onder 6) voor een totaal bedrag ad € 850,00. 

Per datum faillietverklaring bleek er een onderhandenwerkportefeuille terzake enerzijds 
schoonmaakdiensten (waaronder ook huismeesterschappen en receptiedienst) en anderzijds 
de glasbewassing. Op verzoek van de curator is dat onderhandenwerk nader in kaart gebracht 
wordt. Het onderhandenwerk per datum faillietverklaring terzake de schoonmaakdiensten 
bleek een omzet per maand te genereren van circa € 14.000,=. 
Voor wat betreft de glasbewassing zou er een te verwachten omzet zijn per jaar van circa € 
86.000,=. Op verschillende momenten in het jaar te verrichten en te factureren; voor de maand 
mei was een omzet van c.a. € 5.000,= te verwachten. 
Met dien verstande dat met het uitspreken van het faillissement er zich  enkele klanten reeds 
melden met opzegging van de opdracht c.q. overeenkomst. De curator heeft zoveel mogelijk 
gepoogd klanten te behouden en diensten te continueren, zie hierna onder punt 6 terzake 
voortzetting. Vooral om de mogelijkheden van een doorstart te behouden.

De curator heeft de omzetpotentie en de verwachtingen in het kader van de 
onderhandenwerkportefeuille meegenomen het zogenoemde bidbook dat is opgemaakt en 

6.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Materialen met voorraad: € 850,00
Goodwill, waaronder vooral klantenbestand en onderhanden werk: totaal € 10.000,01. 

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

niet van toepassing. 

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Verder geen.

3.15 Andere activa: Beschrijving

ABN AMRO Bank
Per datum faillietverklaring bleek er van een positief banksaldo bij de ABN AMRO Bank. De 
ABN AMRO Bank heeft inmiddels op verzoek van de curator op de boedelrekening 
overgeschreven een bedrag van € 3.372,31. 

Domeinnaam en telefoonnummer
Tot de failliete boedel hoort onder andere goodwill, klantenbestand, domeinnaam, website en 
telefoonnummer. Zoals hiervoor reeds aangegeven is de goodwill in meest ruime zin verkocht 
voor totaal € 10.000,01. 
Het telefoonnummer is overgedragen voor € 100,00. 
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Er blijkt nog recht op een teruggave van de gemeente Ridderkerk groot € 44,94. De 
curator heeft verzocht om dat bedrag over te boeken op de boedel-rekening. 

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

€ 3.372,31, € 10.000,01 en € 100.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Verder geen.

Incasso € 44,94 van gemeente Ridderkerk.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Per datum faillietverklaring bleek er volgens de administratie een openstaand bedrag van 
totaal € 33.980,82. 

Uiteindelijk bleek er totaal per datum faillietverklaring een bedrag aan openstaande debiteuren 
groot € 35.684,71. Daarop is inmiddels, na incassowerkzaamheden, betaald € 33.408,81. Nog 
niet betaald is derhalve een bedrag groot € 1.927,58; een bedrag van € 1.815,00 betreft een 
factuur uit 2015 en het restantbedrag (een factuur groot € 112,58) wordt door de betreffende 
klant betwist. Op de voormalig zakelijke rekening van gefailleerde is een bedrag betaald van € 
29.992,41. Op de boedelrekening is betaald een bedrag van € 3.416,40. 

4.2 Opbrengst

Nog niet bekend.

Totaal € 33.408,81.

4.3 Boedelbijdrage

De Rabobank blijkt rechtsgeldig pandhouder te zijn ten aanzien van de uitstaande debiteuren 
per datum faillietverklaring. Met de  Rabobank is afgesproken om in eerste instantie de 
mogelijkheden te onderzoeken om debiteurenportefeuille in het  geheel in het kader van een 
doorstart te verkopen. Lukt dat niet, dan zal de curator voor en namens de bank tot incasso 
van de debiteuren overgaan, zulks tegen een boedelbijdrage van 10% over de opbrengst te 
vermeerderen met 21% btw, met dien verstande dat de curator terzake maximaal twee 
aanmaningen verstuurt. Mochten er terzake nadere (rechts)maatregelen moeten worden 
getroffen om tot incasso te kunnen komen, dan zal de curator met de Rabobank nadere 
afspraken maken.
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Uiteindelijk is als gevolg van daadwerkelijke incassowerkzaamheden door de curator van de 
prefaillissementsdebiteuren een bedrag op de boedelrekening bijgeschreven groot € 3.416,40. 

Boedelbijdrage daarover bedraagt inclusief BTW € 413,38. Het restant (€ 3.416,40 -/- € 413,38
 =) € 3.003,02 komt de bank als pandhouder toe.

4.4 Werkzaamheden

Nadere incasso debiteuren en afdracht aan de bank na aftrek van de boedel-bijdrage.

Uitbetaling aan de Rabobank als pandhouder van het aan haar toekomende deel van door de 

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De Rabobank heeft haar vordering ad € 159.571,85 ingediend.

5.2 Leasecontracten

Per datum faillietverklaring had gefailleerde leaseovereenkomsten gesloten ten aanzien van 
een tweetal Ford Fiesta s bij Ford Credit en ten aanzien van een Toyota Tundra bij Alphera 
Financial Services. 

De curator heeft de leasemaatschappijen gevraagd om de vordering per datum 
faillietverklaring ter verificatie in te dienen. Vervolgens heeft de curator aangegeven dat zal 
worden beoordeeld of er mogelijkheden zijn om de betreffende voertuigen te verkopen en met 
de opbrengst de restantschuld bij de leasemaatschappijen af te betalen. Een eventuele 
restantopbrengst zal alsdan ingevolge de Hoge Raad uitspraak Rabobank/Reuser worden 
aangemerkt als aan de bank verpande opbrengst. In zodanig geval zal die restopbrengst ook 
aan de bank worden afgedragen, zulks met aftrek van een boedelbijdrage van 10% over de 
netto opbrengst te vermeerderen met 21% btw.
Lukt dat niet dan zullen de auto s worden geretourneerd. Dan geldt dat verrekening dient 
plaats te hebben op grond van artikel 7A:1576t BW. 

indeplaatsstelling overeengekomen met de doorstartende partij tegen betaling van een 
bijdrage aan de boedel van € 750,00.

verificatie ingediend. 

De Toyota Tundra is bij Alphera Financial Services ingeleverd. De auto is inmiddels verkocht. 
De curator wacht op indiening van de definitieve vordering van Alphera danwel uitbetaling van 
het eventuele surplus. 
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Zoals hiervoor aangegeven is de verkoopopbrengst van de Toyota Tundra bekend en is de 
restantvordering van Alphera inmiddels op de lijst van voorlopig erkende crediteuren geplaatst.

5.3 Beschrijving zekerheden

De Rabobank heeft pandrechten gevestigd op inventaris en machines, vorderingen op derden, 
transportmiddelen en vorderingen uit een afgesloten overlijdensrisicoverzekering. Bovendien is 
er sprake van een hoofdelijk aansprakelijkheid van LD van der B Holding B.V. alsook een 

5.4 Separatistenpositie

De Rabobank is separatist. De curator heeft met de Rabobank afspraken gemaakt om tot 
verkoop van goederen alsook incasso van debiteuren te komen. Daar waar rechtsgeldig aan 
de bank verpande goederen worden verkocht, gebeurt dat tegen een boedelbijdrage van 10% 
over de netto opbrengst te vermeerderen met 21% btw en daar waar debiteuren worden 

vermeerderen met 21% btw, in eerste instantie tot maximaal twee aanmaningen. 

5.5 Boedelbijdragen

 10% over de (netto) opbrengst te vermeerderen met 21% btw. 

Tot op heden € 750,00.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Spotmaster heeft zich op eigendom beroepen aangaande ingebouwde Track&Trace 
systemen. Deze systemen zijn inmiddels uitgebouwd en geretourneerd.

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

Retourneren lease auto s en zonodig verrekening ex artikel 7A:1576t BW.
Verkoop en afdracht van gebonden actief aan de Rabobank onder aftrek van een 
boedelbijdrage van 10% over de netto opbrengst te vermeerderen met 21% btw.

Afwachten eventuele vordering Alphera danwel uitbetaling surplus aan de boedel.
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6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De curator heeft met toestemming van de Rechter-commissaris tijdelijk werkzaamheden na 
datum faillissement voortgezet. Personeelsleden hebben in opdracht van de curator 

behoeve van de klanten te waarborgen, een en ander om de mogelijkheden van een doorstart 
te kunnen onder-zoeken. Vanaf datum faillietverklaring tot 1 juni 2017 zijn de betreffende 
werkzaamheden in opdracht van de curator  voortgezet. Per 1 juni 2017 is de doorstart 
gerealiseerd, zie hierna. Gedurende deze voortzetting zijn verzekeringen tijdelijk voortgezet. 
De werkzaamheden zijn voortgezet op basis van een door de curator gemaakte korte termijn 
liquiditeitsbegroting. Daaruit was voor wat betreft de glasbewassing in de maand mei een 
opbrengst te verwachten van ruim € 5.000,= en voor wat betreft, kort gezegd, de schoonmaak 
projecten bedrag voor de maand mei van € 14.000,= waarvan voor schoonmaak circa € 
9.500,=. Grotendeels kon uit voorhanden voorraad worden geput. Er zijn beperkte kosten 
gemaakt, met name ten behoeve van brandstof.

Inmiddels zijn werkzaamheden voor de maand mei (grotendeels) gefactureerd. Gefactureerd is 
tot op heden een bedrag van ruim € 22.000,=. Een en ander wordt nader in kaart gebracht en 

Gedurende de maand mei 2017 zijn werkzaamheden tijdelijk voortgezet. Voor deze 
werkzaamheden zijn door de curator facturen verstuurd voor een totaalbedrag groot € 
26.381,74. Daarop is inmiddels betaald een bedrag van € 23.025,19. Nadere incasso volgt. 

voormalig zakelijke rekening van gefailleerde. Dat betreft een bedrag groot € 1.391,50. De 
curator maakt jegens de bank aanspraak op terugbetaling van dat bedrag. Dat kan wat de 

prefaillissementsdebiteuren dat nog aan de bank toekomt. 

Nadere incassowerkzaamheden volgen nog.

Van de post-faillissementsdebiteuren is ontvangen € 26.550,35. Verdere incasso 
werkzaamheden zijn niet (meer) nodig. 
Te zijner tijd zal nog volgen berekening en aangifte btw over deze post-
faillissementsdebiteuren.

Te zijner tijd zal nog volgen berekening en aangifte btw over deze post-
faillissementsdebiteuren.

6.2

De verrichte en gefactureerde werkzaamheden worden door de curator nader in kaart 
gebracht, evenals de terzake gemaakte (brandstof)kosten.
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Zoals hiervoor aangegeven, is gefactureerd € 26.381,74 23.025,19. 

Aan kosten zijn gemaakt:
- brandstof personeel € 60,05
- brandstof personeel € 60,00
- kosten brandstof en aanschaf klein materieel € 1.422,24
- aanschaf inkt cartridge € 45,45
- door een werknemer die tijdens opzegtermijn werkzaamheden heeft voortgezet is een 
verkeersovertreding begaan. Er is een boete opgelegd van € 48,00. De curator heeft die boete 
betaald en, volgens gebruikelijke afspraak tussen werkgever en werknemer, dat bedrag 
vervolgens in rekening gebracht bij de betreffende werknemer. De werknemer heeft dat 
bedrag inmiddels op de boedelrekening overgemaakt.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Nadere incasso van post-faillissementsdebiteuren alsook in kaart brengen van terzake 
gemaakte (brandstof)kosten. 
Voorts zal aangifte bij Belastingdienst worden gedaan van terzake af te dragen btw.

Nadere incasso van postfaillissementsdebiteuren. 

Daaronder begrepen incasso van het bedrag groot € 1.391,50 dat op de voormalig zakelijke 
rekening bij de Rabobank is bijgeschreven.

Berekening en aangifte BTW over postfaillissementsdebiteuren.
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6.4 Doorstart: Beschrijving

In de weken na datum faillietverklaring zijn de werkzaamheden tijdelijk voortgezet. Dit met 
toestemming van de Rechter-commissaris. Een en ander is voortgezet ten behoeve van de 

overeenstemming bereikt met hoogste bieder mevrouw E. Schoo, handelend onder naam 
Aandacht Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf. Zij heeft verschillende bedrijfsonderdelen 
overgenomen, zoals omzet(potentie), domeinnaam met website, telefoonnummer, 
klantenbestand, onderhandenwerk, voorraad, beperkte kantoorinventaris en een 
vervoermiddel Ford Transit. De overeenkomst is ondertekend op 30 mei 2017. Als 
overdrachtsdatum is bepaald 1 juni 2017. Per 1 juni 2017 is het eerste deel van de 
verkoopprijs groot € 13.700,01 bijgeschreven op de boedelrekening. Daarvan komt aan de 
bank als pandhouder toe een bedrag van € 2.750,= minus de boedelbijdrage. Als tweede deel 
van de verkoopprijs is bedongen 10%
zulks voor de periode 1 juni 2017 tot en met 31 december 2017, waartoe koper de curator per 
einde boekjaar inzicht zal geven in de daaraan ten grondslag liggende administratie en 
jaarrekening. Dit extra deel van de koopprijs wordt voldaan binnen een maand na einde 
boekjaar 2017. Daarmee heeft de  curator bewerkstelligd dat indien voldoende resultaat wordt 
behaald, een deel daarvan aan de boedel wordt afgedragen. Gedurende voortzetting van 
werkzaamheden in de maand mei hebben personeelsleden, waaronder mevrouw Schoo als 
administratief medewerksters alsook de bestuurder de heer Van der Burgh, zich ingespannen 
om werkzaamheden voort te zetten en af te maken. Aan een aantal personeelsleden zullen 

de doorstart. De huurovereenkomst voor wat betreft het bedrijfspand te Ridderkerk wordt 
voortgezet door de doorstartende partij. Terzake deze doorstart is overleg geweest met de 
Rechter-commissaris alsook de Rabobank.

Buiten deze verkoop is vooralsnog gehouden de zogenoemde hoogwerker. De curator zal een 
taxatie laten uitvoeren ten aanzien van deze hoogwerker om de juiste waarde te kunnen 
beoordelen. Alsdan zal tot verkoop daarvan worden overgegaan. Deze hoogwerker was 
namelijk niet noodzakelijk ten behoeve van het op korte termijn kunnen realiseren van een 
doorstart. 

6.5 Doorstart: Verantwoording

Zie hiervoor.

6.6 Doorstart: Opbrengst

€ 13.700,01. Daarvan komt aan de bank als pandhouder toe een bedrag van 
€ 2.750,= minus boedelbijdrage.
Als tweede deel van de verkoopprijs is bedongen 10% van het te behalen re

1 juni 2017 tot en met 
31 december 2017. Dit extra deel van de koopprijs wordt voldaan binnen een maand na einde 
boekjaar 2017. 

Als tweede deel van de verkoopprijs is bedongen 10%
en belastingen, zulks voor de periode 1 juni 2017 tot en met 
31 december 2017. Dit extra deel van de koopprijs wordt voldaan binnen een maand na einde 
boekjaar 2017. 
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en belastingen, zulks voor de periode 1 juni 2017 tot en met 31 december 2017. Dit extra deel 
van de koopprijs wordt voldaan binnen een maand na einde boekjaar 2017.  

De curator heeft de doorstartende partij verzocht om de door de accountant 
opgemaakte en goedgekeurde verlies- en winstrekening aan hem toe te zenden over de 
periode 1 juni 2017 tot en met 31 december 2017, zodat daarover de overeengekomen 
provisie van 10% van het te behalen resultaat voor rente en belastingen kan worden 
berekend en dat bedrag kan worden afgedragen aan de boedel. De curator heeft van de 
doorstartende partij de afgelopen periode reeds tussentijds de stand van zaken 
overzichten ontvangen.  

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

10% over € 2.750,= plus 21% btw.  

(nadere) incasso (restant) koopprijs.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

(nadere) incasso (restant) koopprijs en daar waar nodig effectueren doorstart.

(nadere) incasso (restant) koopprijs en daar waar nodig effectueren doorstart.

(nadere) incasso (restant) koopprijs en daar waar nodig effectueren doorstart.

(nadere) incasso (restant) koopprijs.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nader onderzoek volgt nog.

De curator is gebleken dat het bestuur aan de boekhoudplicht heeft voldaan
De administratie werd goed bijgehouden. Daaruit konden in principe te alle tijde de rechten en 
plichten van de onderneming worden gekend. Uitzondering daarop wordt hieronder 
beschreven onder 7.5.   

7.2 Depot jaarrekeningen

Nader onderzoek volgt nog.

voldaan.
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7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Nader onderzoek volgt nog.

samenstellingsverklaring is aanwezig.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Nader onderzoek volgt nog.

voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nader onderzoek volgt nog.

boekenonderzoek gedaan. Het rapport is na datum faillissement afgemaakt en aan de curator 
toegezonden. Het rapport dateert van 3 mei 2017.

Doel van het onderzoek is de aanvaardbaarheid vast te stellen van aangifte 
vennootschapsbelasting 2013 en 2014, omzetbelasting over 2014 en de loonheffing over 
2014.

2015.

Uit dat boekenonderzoek, als ook het onderzoek van de curator zelf, blijkt dat door gefailleerde 
in die zin niet aan de boekhoudplicht en bewaarplicht wordt voldaan daar waar het de 
glasbewassing betreft. In principe werd door het bestuur een correcte administratie 
bijgehouden in Exact Online van de schoonmaakwerkzaamheden. Die administratie werd 
dusdanig bijgehouden dat te allen tijde rechten en plichten konden worden gekend. De door de 
curator gewenste informatie werd op verzoek telkens aangeleverd. 
Dat is anders voor wat betreft de glasbewassing voor particulieren. Na verleende dienst werd 
een bon uitgereikt met vermelding van uitgevoerde werkzaamheden en te betalen bedrag. Het 
bedrag kon door klanten contant of achteraf per bank worden betaald. Er werd evenwel geen 
kopie van de betreffende bon in de administratie van gefailleerde bewaard. Derhalve kon niet 
worden geadministreerd bij welke klanten welke werkzaamheden waren verricht en welk 
bedrag wel en niet was betaald. Derhalve kon evenmin een goed beeld worden gegeven van 
ter zake mogelijkerwijs nog openstaande debiteuren. Contant ontvangen omzet is niet altijd 
(volledig) verantwoord. 

Het voornaamste deel van de omzet werd behaald door de schoonmaakwerkzaamheden en 
de glasbewassing (veelal in combinatie met schoonmaakwerkzaamheden) bij bedrijven. 
Contant ontvangen omzet uit particuliere glasbewassing lijkt niet substantieel te zijn geweest. 
Van contant ontvangen bedragen zijn ook betalingen verricht ten behoeve van de 
onderneming, doch ook die kosten zijn niet voldoende vastgelegd en geadministreerd. Er lijken 
geen crediteuren benadeeld, daar waar de crediteuren op de lijst nagenoeg allemaal zijn 
ontstaan in 2017.

De Belastingdienst heeft naar aanleiding van het boekenonderzoek correcties opgelegd voor 
wat betreft naheffing vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen.

Er is geen boekenonderzoek voor de jaren 2015, 2016 en 2017 tot aan datum faillietverklaring.
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Uit de voorhanden winst- en verliesrekening en balans leidt de curator het volgende af.

In 2013 is er een resultaat na belasting genoteerd van € 124.943,00. Voornamelijk te maken 
met de geboekte buitengewone baten (€ 98.844,00) als gevolg van een toegepaste 
schuldsanering.

In 2014 is een bruto marge van de omzet behaald groot € 652.541,00. Na aftrek van kosten 
resteert een bedrijfsresultaat voor rente en belastingen van € 29.417,00. Vermeerderd met de 
afschrijvingen groot € 22.918,00 brengt een cash flow van € 52.335,00.
Balanstotaal in 2014 bedraagt € 91.190,00. Het werkkapitaal bedraagt in 2014: vlottende 
activa € 61.217,00 minus kortlopende schulden € 280.724,00 is negatief € 219.507,00. De 
kortlopende schulden bestaan voor het grootste deel (€ 196.354,00) uit een kredietfaciliteit bij 
de Rabobank. De Rabobank heeft dit rekening-courant-krediet op enig moment doen omzetten 
in een nieuwe financiering, bestaande uit een geldlening van € 115.000,00 en vervolgens een 
rekening-courant-krediet van € 50.000,00. Dit is in het laatste kwartaal van 2016 verwezenlijkt.

In 2015 is te zien dat de omzet terugloopt. De bruto marge van de omzet is dan namelijk € 
619.479,00
39.303,00. Per saldo een beter resultaat dan in 2014. De cash flow in dat jaar is € 39.303,00 
plus afschrijvingen € 18.117,00 is € 57.420,00. 
In 2015 bedraagt het werkkapitaal: Vlottende activa totaal € 86.803,00 minus kortlopende 
schulden € 272.165,00 is negatief € 185.362,00. 
Ook in 2015 is nog steeds de schuld aan de kredietinstellingen de grootste post bij de 
kortlopende schulden (€ 187.157,00). Zonder deze post in principe een redelijk gezonde 
exploitatie.

Over 2016 is er geen jaarrekening opgemaakt. Wel is er een kolommenbalans uitgedraaid uit 
de administratie. Daaruit is af te leiden weer een daling van omzet, namelijk naar een bruto 
marge van € 547.400,00. Na aftrek van kosten, voor zover in de kolommenbalans opgenomen, 

15.307,00 negatief. Indien exploitatie- en 
kantoorkosten verwerkt zouden worden, zou het resultaat nog verder negatief zijn. 

In 2017 blijkt de omzet nog verder te dalen (tot begin mei 2017 circa € 130.000,00). 

Voortzetting in de huidige structuur bleek niet mogelijk. Vandaar de eigen aangifte. Gelet op 
de resultaten die de doorstartende partij thans behaalt, kon met de positieve kasstromen wel 
een winstgevende onderneming worden neergezet. 

De curator zal zich nog met de bestuurder verstaan terzake de uit particuliere glasbewassing 
niet verantwoorde omzet.
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Bestuurder heeft inmiddels aan de curator de nodige toelichting gegeven over contant 
ontvangen gelden. Het klopt dat er contanten zijn ontvangen uit particuliere 
glasbewassing. Gebleken is dat daarvan ook kosten zijn betaald, ten behoeve van de 
onderneming, welke kosten evenmin in de boekhouding zijn verwerkt. Het gaat dan 
onder andere om incidentele kosten voor brandstof, eten en drinken, een en ander ten 
behoeve van het personeel. Bovendien is het voorgekomen dat tijdens vakanties van 
personeelsleden, derden werden ingeschakeld om schoonmaakwerkzaamheden te 
verrichten. Deze werden dan van deze contanten betaald. Bestuurder realiseert zich dat 
zulks belastingtechnisch niet toegestaan was. De belastingdienst is op de hoogte en 
stelt geen verdere vorderingen in (naast de vorderingen die er reeds zijn uit verricht 
boekenonderzoek). Niet is gebleken dat crediteuren in zijn algemeenheid doordien zijn 
benadeeld, danwel dat er contante gelden van de onderneming zouden zijn onttrokken 
ten gunste van directie. Het is ook regelmatig voorgekomen dat, indien dergelijke 
contacten niet voor handen waren, de bestuurder dat zelf betaalde. Ook dat werd niet 
geadministreerd in de boekhouding. 

De belangrijkste oorzaak voor het faillissement is voornamelijk flinke omzetdaling. Er 
zijn incidenteel hoge kosten gemaakt. De onderneming kampte met (te) hoge 
financieringslasten. 

De curator ziet geen reden voor bestuurdersaansprakelijkheid.

7.6 Paulianeus handelen

Nader onderzoek volgt nog.

Van enig paulianeus handelen is niet gebleken.

7.7 Werkzaamheden

Nader onderzoek volgt nog.

Zie hiervoor, de curator zal zich nog met de bestuurder verstaan terzake de uit particuliere 
glasbewassing niet verantwoorde omzet.

Zie hiervoor, verder geen.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator en verschotten, omvang nog niet bekend 
Huurtermijn over de maand mei.
UWV nog niet bekend. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 12.752,00.
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€ 46.441,00

€ 58.853,74.

€ 68.769,74.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

€ 56.247,26

€ 46.648,26 

8.4 Andere pref. crediteuren

Rabobank € 159.571,85.

Rabobank € 159.571,85.

geen.

Geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

21.

25.

26.

27.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 29.171,29 incl BTW.
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€ 46.413,73 incl BTW (ingediend)
€ 53.231,74 incl BTW (totaal)

€ 176.380,00 incl BTW (ingediend)
€ 183.198,01 incl BTW (totaal)

€ 178.711,64 incl BTW (ingediend)
€ 185.529,65 incl BTW (totaal)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Naar verwachting opheffing wegens gebrek aan baten.

8.8 Werkzaamheden

Nader inventariseren crediteuren.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

nog niet bekend.

Nog niet bekend.
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Nog niet bekend.

nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

- Incasseren premie restitutie;
- Afdracht aan de bank van de opbrengst van verkoop van de Ford Transit, zulks na aftrek van 
de boedelbijdrage. 
- Taxeren en verkoop hoogwerker. Afdracht opbrengst aan de bank na aftrek van de 
boedelbijdrage.
- Retourneren lease auto s en zonodig verrekenen ex artikel 7A:1576t BW.
- Nadere incasso debiteuren en afdracht aan de bank na aftrek van de boedel-bijdrage.
- Nadere incasso van post-faillissementsdebiteuren alsook in kaart brengen van terzake 
gemaakte (brandstof)kosten. 
- aangifte bij Belastingdienst terzake af te dragen btw van post-failissementsdebiteuren;
- (nadere) incasso (restant) koopprijs en daar waar nodig effectueren doorstart;
- nader rechtmatigheidsonderzoek;
- nader inventariseren crediteuren;
- overige bijkomende werkzaamheden.  

- (nadere) incasso (restant) koopprijs en daar waar nodig effectueren doorstart;
- afwachten definitieve vordering danwel eventueel surplus na verkoop Alphera;
- uitbetaling aan de Rabobank als pandhouder van het aan haar toekomende deel van door de 

Boedelbijdrage bedraagt inclusief BTW € 413,38. Het restant (€ 3.416,40 -/- € 413,38 =) € 
3.003,02 komt de bank als pandhouder toe;
- nadere incasso van post-faillissementsdebiteuren, daaronder begrepen incasso van het 
bedrag groot € 1.391,50 dat op de voormalig zakelijke rekening bij de Rabobank is 
bijgeschreven (door verrekening)
- aangifte bij Belastingdienst terzake af te dragen btw van post-failissementsdebiteuren;
- nader rechtmatigheidsonderzoek;
- nader inventariseren crediteuren;
- overige bijkomende werkzaamheden.  

- (nadere) incasso (restant) koopprijs en daar waar nodig effectueren doorstart;
- aangifte bij belastingdienst terzake de af te dragen btw van post faillissementsdebiteuren;
- nader rechtmatigheidsonderzoek;
- nader inventariseren crediteuren;
- overige bijkomende werkzaamheden.

- incasso € 44,94 van gemeente Ridderkerk.
- (nadere) incasso (restant) koopprijs;
- aangifte bij belastingdienst terzake de af te dragen btw van post 
faillissementsdebiteuren;
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10.3 Indiening volgend verslag

binnen 3 maanden na heden.

binnen 3 maanden na heden.

binnen 3 maanden na heden.

binnen 3 maanden na heden.

10.4 Werkzaamheden

Zie hiervoor.

Zie hiervoor.

Zie hiervoor.

zie hiervoor.
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