
OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:  4  Datum: 26 januari 2016 

 

Gegevens onderneming : Van Staa Facilitaire Diensten B.V. 

Faillissementsnummer : C16/15/208F 

Datum uitspraak : 17 maart 2015 

Curator : mr. K. van de Peppel 

R-C  : mr. P.J. Neijt   

 

Saldo faillissementsrekening :  € 8.802,91 

 

 

Activiteiten onderneming: : Het (doen) uitvoeren van glas- en 

schoonmaakonderhoud; het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. 

 

Omzetgegevens  : 2015: €   27.636,31 

   2014: € 216.621,87 

   2013: € 339.601,00 

   2012: € 639.278,00 

   2011: € 638.289,00 

   2010: € 682.291,00 

 

Personeel gemiddeld aantal : 4 

 

Verslagperiode :  23 oktober 2015 t/m 26 januari 2016 

Bestede uren in verslagperiode 4 :  4,9 

Bestede uren totaal : 78,3 

 

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie :  

 De vennootschap is ontstaan uit een juridische splitsing op 29 mei 2009 van de 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Klarenbeek & Van Staa B.V. in 

Schoonmaakbedrijf Klarenbeek B.V. en Van Staa Facilitaire Diensten B.V. Enig 

aandeelhouder en bestuurder van curanda is Van Staa Beheer B.V. Het 

maatschappelijk kapitaal bedraagt € 90.000,00 bestaande uit  90.000 gewone 

aandelen van € 1,00 per stuk. Het geplaatst kapitaal bedraagt € 18.000,00  

 bestaand uit 18.000,00 gewone aandelen van € 1,00. Enig aandeelhouder en 

bestuurder van Van Staa Beheer B.V. is de heer D. van Staa. 
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1.2  Winst en verlies :  2013: €   97.190,00 verlies  

   2012: € 111.071,00 verlies 

   2011: €   23.601,00 verlies 

   2010: €   36.061,00 verlies 

  

1.3 Balanstotaal : 2013:  €    40.999,00 (concept) 

  2012: € 150.685,00  

   2011: € 265.063,00 

   2010: € 330.950,00 

 

1.7 Oorzaak faillissement   : 

 De bestuurder geeft als oorzaak voor het faillissement de teruglopende omzet en 

met name het feit dat de helft van zijn personeelsleden langdurig ziek is.  

 

 

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren   :   

Totaal debiteuren volgens 

debiteurenlijst failliet  €   10.805,21  

Voor datum faillissement reeds voldaan 

op bankrekening van failliet  €              -    

Na datum faillissement voldaan op 

bankrekening van failliet  €     4.529,35  

Na datum faillissement voldaan op 

faillissementsrekening  €     2.395,64  

Oninbaar wegens faillissement debiteur  €              -    

Oninbaar om economische redenen  €              -    

Verrekend met tegenvordering of 

schadevergoeding  €     1.394,88  

 €     8.319,87  

Openstaande debiteuren  €     2.485,34  

 

 Inmiddels heb ik vernomen dat een aantal debiteuren heeft betaald op de privé-

bankrekening van de bestuurder. Ik heb hiervan gegevens opgevraagd bij de 

bestuurder. Hij heeft aangegeven dat deze betalingen van debiteuren zijn verwerkt in 

de administratie van curanda, te weten in de rekening-courant met de DGA. Omdat 

de bestuurder mij op dit punt onvoldoende informeert, heb ik bij hem een kopie van 

de bankafschriften van zijn privérekening  opgevraagd. Hij weigerde deze te geven.  

In deze verslagperiode heeft de bestuurder nogmaals aangegeven dat hij geen inzage 

gaat geven in zijn persoonlijke bankrekening en dat de debiteuren betalingen nog 

dienden te worden verwerkt in de rekening-courant met hem persoonlijk. Nu er 

echter sprake is van een rekening-courantvordering van curanda op de bestuurder 
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volgens de overhandigde administratie, heb ik me op het standpunt gesteld dat de 

rekening-courantvordering op de bestuurder moet worden verhoogd met het bedrag 

aan op zijn privérekening ontvangen debiteurenbetalingen.  

 

4.2 Opbrengst   : € 2.395,64 

4.3 Boedelbijdrage   :  

 Ik sprak met de bank een boedelbijdrage af van 10% over de verkoopopbrengst en de  

 geïncasseerde vorderingen met een minimum van € 1.500,00. 

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en)   :  

 De ING Bank heeft een vordering op curanda ten bedrage van € 74.999,02 uit hoofde 

van een rekening-courantverhouding. In de vorige verslagperiode is met de bank 

voorlopig afgerekend. Er zal ten aanzien van de resterende debiteuren nog 

afgerekend moeten worden, nadat deze zijn betaald..  

5.3 Beschrijving zekerheden   :  

 De ING bank stelt een pandrecht te hebben op de bedrijfsinventaris, voorraden en de 

debiteuren. Ik heb de ING bank verzocht mij de originele geregistreerde pandakte te 

overhandigen, zodat ik kan verifiëren of de pandrechten juist zijn gevestigd. In deze 

verslagperiode heb ik kennis kunnen nemen van de originele pandakte. Er is op grond 

daarvan sprake van een verpanding van vorderingen en bedrijfsinventaris. 

5.4 Separatistenpositie   :  

 Ik zal namens de ING Bank de incassowerkzaamheden verrichten van de debiteuren. 

Ik heb inmiddels met de bank in de vorige verslagperiode een voorlopige afrekening 

maken rekening houdend met de rechten van de ING Bank. 

5.5 Boedelbijdragen   :  

 Ik sprak met de bank een boedelbijdrage af van 10% over de verkoopopbrengst en de  

 geïncasseerde vorderingen met een minimum van € 1.500,00. 

 

 7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht   :  

 De bestuurder heeft mij administratieve gegevens overhandigd. Ik heb deze 

verslagperiode het onderzoek naar de administratie afgerond. Naar aanleiding van dit 

onderzoek had ik een aantal vragen en opmerkingen aan de middellijk bestuurder. De 

bestuurder heeft gereageerd op mijn vragen. Hij geeft aan dat op de datum van het 

faillissement de boekhouding nog niet volledig was bijgewerkt. Met name de 

rekening-courantverhoudingen zijn volgens hem niet op orde. Nu ik van hem niet heb 

vernomen hoe de rekening-courantverhoudingen er dan wel uit zouden moeten zien, 

ga ik uit van de aangeleverde gegevens en heb ik mij op het standpunt gesteld dat de 

boedel uit dien hoofde een vordering heeft op hem persoonlijk. 

7.2 Depot jaarrekeningen   :  

 De jaarrekeningen 2012 en 2013 zijn te laat gedeponeerd, daardoor is sprake van een 

vermoeden van onbehoorlijk bestuur. 

7.4 Stortingsverpl. aandelen   :  

De storting op de aandelen heeft plaatsgevonden ter gelegenheid van de juridische 
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splitsing door inbreng van een deel van de onderneming van de gesplitste 

vennootschap in de nieuw opgerichte vennootschap. De inbrengbalans is aangehecht 

aan de notariële splitsingsakte. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur   :  

Ik heb de bestuurder aangesproken uit hoofde van het ontvangen van het ontbreken 

van een schriftelijke managementovereenkomst. Ik heb  de niet schriftelijk 

vastgelegde managementovereenkomst buitengerechtelijk vernietigd en de 

management fee over de afgelopen vijf jaar teruggevorderd van Van Staa Beheer B.V.  

7.6 Paulianeus handelen   :  

 Vooralsnog heb ik geen aanleiding om te kunnen spreken van paulianeus handelen. 

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen   : € 15.224,03 

8.2 Pref. vord. van de fiscus   : € 51.159,50 

 

8.3 Pref. vord. van het UWV   : € 8.818,83 

8.4 Andere pref. crediteuren   : N.v.t. 

8.5 Aantal concurrente crediteuren  : 14 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren  : € 67.704,05  

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  : Nog onbekend. 

  

10.  Overig  

10.1  Termijn afwikkeling faill.    :  Nog onbekend. 

10.2  Plan van aanpak     :  

  - reactie bestuurder afwachten op vorderingen uit hoofde van debiteuren, rekening-

courant en management. 

10.3  Indiening volgend verslag    :   22 april 2016 

 

11. ONDERTEKENING  

 

Handtekening curator:  

 

 


