
Algemeen

Gegevens onderneming

VeBlo Spoorwegveiligheid B.V.

Activiteiten onderneming

- uitzendbureaus;
- particuliere beveiliging;
- het stellen van personeel voor werkplekbeveiliging aan de railinfra.

Omzetgegevens

2012: € 577.963,--
2013: € 637.599,--
2014: € 946.576,--
2015: € 974.817,--
2016: € 1.466.171,--

Personeel gemiddeld aantal

11

Saldo einde verslagperiode

Verslag 1:
€ 17.577,28

Verslagperiode

6 maart 2018 t/m 9 april 2018

Bestede uren in verslagperiode

"32,8"

Bestede uren totaal

"32,8"

Toelichting

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000032222:F001

06-03-2018

mr.   Neijt

Curator: mr W.  Ploeg

Insolventienummer: F.16/18/99
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Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 20 februari 2009 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
VeBlo Spoorwegveiligheid B.V. opgericht.

Het maatschappelijk kapitaal van VeBlo Spoorwegveiligheid B.V. was op de datum van 
haar oprichting opgebouwd uit 9.000 gewone aandelen van ieder € 10,-- nominaal. Het 
geplaatst kapitaal bedroeg op de datum van de oprichting € 18.000,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid Karlo Blom Holding B.V. bestuurder en enig 
aandeelhouder van VeBlo Spoorwegveiligheid B.V. De heer K. Blom is bestuurder en 
enig aandeelhouder van Karlo Blom Holding B.V.

1.2 Winst en verlies

2012: € 25.366,--
2013: € 44.487,--
2014: € 54.458,--
2015: € 15.891,--
2016: € 27.633,--

1.3 Balanstotaal

2013: € 179.977,--
2014: € 274.566,--
2015: € 365.353,--
2016: € 432.825,--

1.4 Lopende procedures

Verslag 1:
Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures.
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1.5 Verzekeringen

Verslag 1:
VeBlo Spoorwegveiligheid B.V. heeft in het kader van de uitoefening van haar 
bedrijfsactiviteiten diverse verzekeringen afgesloten. Het betreft hier onder andere een 
aansprakelijkheidsverzekering, een arbeidsongeschiktheidsverzekering, alsmede een 
verzekering voor de inventaris. 

Met betrekking tot de door VeBlo Spoorwegveiligheid B.V. afgesloten verzekeringen 
heb ik in de afgelopen verslagperiode een aantal keer gecorrespondeerd met de 
assurantietussenpersoon. Uit deze correspondentie blijkt dat een aantal verzekeringen 
reeds zijn geroyeerd en dat van een aantal andere verzekeringen de dekking is 
opgeschort. In beide gevallen houdt dit verband met een achterstand in de betaling van 
de verschuldigde premie. 

In overleg met de assurantietussenpersoon zal bekeken worden welke verzekeringen, 
voor zover dit nog niet is gebeurd, op korte termijn eveneens geroyeerd kunnen 
worden. Het gaat hier dan met name om de verzekeringen, die VeBlo 
Spoorwegveiligheid B.V. heeft afgesloten met betrekking tot de bij haar in bezit en 
gebruik zijnde auto's. 

Voorts ben ik met de assurantietussenpersoon in gesprek over de vraag of het mogelijk 
is om de verzekering voor de inventaris vooralsnog in stand te laten, zulks in 
afwachting van een verkoop van deze inventaris.

1.6 Huur

Verslag 1:
VeBlo Spoorwegveiligheid B.V. huurt een bedrijfspand te 3903 LA Veenendaal aan de 
Wageningselaan 50. De huur voor dit bedrijfspand bedraagt € 1.015,23, incl. btw per 
maand. Bij aangetekende brief van 7 maart 2018 is de huurovereenkomst, met 
machtiging van de rechter-commissaris en met inachtneming van een opzegtermijn van 
drie maanden, door mij opgezegd. De huurovereenkomst zal derhalve in beginsel 
eindigen op 7 juni 2018.

In de afgelopen verslagperiode besprak ik met de verhuurder reeds de mogelijkheid om 
de huurovereenkomst in onderling overleg te beëindigen. In de komende 
verslagperiode wil ik gaan bekijken in hoeverre de verhuurder hier daadwerkelijk zijn 
medewerking aan wil gaan verlenen.
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1.7 Oorzaak faillissement

De middellijk bestuurder van VeBlo Spoorwegveiligheid B.V. heeft aangegeven dat de 
winstmarges in het afgelopen jaar steeds verder onder druk zijn komen te staan. De 
opdrachtgevers van VeBlo Spoorwegveiligheid B.V. zouden een steeds lager uurloon 
willen betalen voor het personeel, dat door hen wordt ingeleend. Eén en ander had tot 
gevolg dat VeBlo Spoorwegveiligheid B.V., zo heeft de middellijk bestuurder 
aangegeven, steeds meer moeite kreeg om haar kosten te kunnen betalen.

Teneinde de financiële situatie van VeBlo Spoorwegveiligheid B.V. te verbeteren, heeft 
de middellijk bestuurder diverse mogelijkheden en oplossingen onderzocht, 
bijvoorbeeld een verkoop van de aandelen. Alle onderzochte mogelijkheden hebben er 
uiteindelijk niet toegeleid dat er een oplossing is gevonden voor de financiële 
problemen van VeBlo Spoorwegveiligheid B.V. 

Het voorgaande heeft ertoe geleid dat de middellijk bestuurder uiteindelijk geen andere 
mogelijkheid heeft gezien dan het aanvragen van het faillissement van VeBlo 
Spoorwegveiligheid B.V. Het daartoe strekkende verzoekschrift is op 6 maart 2018 
behandeld in de raadkamer van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. 

In haar vonnis van 6 maart 2018 heeft de rechtbank het faillissement uitgesproken van 
VeBlo Spoorwegveiligheid B.V.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

11

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

11

2.3 Datum ontslagaanzegging

7 maart 2018

2.4 Werkzaamheden

Verslag 1:
Op 14 maart 2018 heeft het UWV een intakegesprek gehad met de werknemers van de 
gefailleerde vennootschap. Tijdens dit gesprek zijn alle benodigde formulieren voor een 
overname van de loonverplichtingen ingevuld. Het UWV zal deze formulieren thans 
verder in behandeling gaan nemen. Gelet hierop zijn met betrekking tot het personeel 
door mij geen verdere werkzaamheden meer te verrichten.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Er is geen sprake van onroerende zaken die aan de gefailleerde vennootschap in 
eigendom toebehoren.
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3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

N.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Verslag 1:
In het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand te Veenendaal is een 
beperkte inventaris aanwezig. Het betreft hier onder andere bureaus, stoelen en 
computers. 

In de afgelopen verslagperiode heb ik diverse partijen benaderd, zulks met de vraag of 
zij interesse hebben in een overname van de inventaris van de gefailleerde 
vennootschap. Naar aanleiding van deze vraag hebben een aantal partijen een bod op 
de inventaris uitgebracht. Gelet op de uitgebrachte biedingen is het mijn verwachting 
dat ik spoedig de verkoop van de inventaris kan afronden. 

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

***

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Verslag 1:
Gelet op het bodemvoorrecht van de belastingdienst is er vooralsnog geen aanleiding 
om afspraken te maken over een door een derde te betalen boedelbijdrage. 

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1:
De belastingdienst komt een bodemvoorrecht toe op de inventaris, die zich in het door 
de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand bevindt. Er dient namelijk 
rekening gehouden te worden met een belastingschuld ten titel van omzetbelasting en 
loonbelasting, die mogelijk niet kan worden voldaan vanuit het vrije boedelactief.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Verslag 1:
- de verkoop van de inventaris afronden.

Pagina 5 van 13

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

09-04-2018Datum:Nummer: 1



3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Verslag 1:
Door mij is geen voorraad aangetroffen. Op de datum van het uitspreken van het 
faillissement was er geen sprake van onderhanden werk. Alle opdrachten waren reeds 
voor de datum van het uitspreken van het faillissement afgerond.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

N.v.t.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Verslag 1:
Vooralsnog is er geen sprake van andere activa waarmee baten voor de 
faillissementsboedel gerealiseerd kunnen worden.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

N.v.t.
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4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Verslag 1:

Handelsdebiteuren:
Uit de administratie van de gefailleerde vennootschap blijkt dat het bedrag aan 
openstaande debiteuren op de datum van het uitspreken van het faillissement € 
38.942,15 bedroeg. Het betreft hier in totaal vijf debiteuren. De debiteuren zijn inmiddels 
door mij aangeschreven, zulks met het verzoek om tot een betaling van de openstaande 
factuur/ facturen over te gaan. 

Naar aanleiding van mijn verzoek heeft één debiteur naar de faillissementsrekening een 
bedrag overgemaakt van in totaal € 17.577,28. Een andere debiteur heeft aangegeven 
dat zij de openstaande facturen reeds voor de datum van het uitspreken van het 
faillissement heeft betaald, zulks door een betaling op de bankrekening van de 
gefailleerde vennootschap. Het is mij gebleken dat deze stelling van de debiteur juist is.

Met betrekking tot het bedrag aan openstaande debiteuren is van belang om op te 
merken, dat één debiteur nog een factuur moet ontvangen voor de verrichte 
werkzaamheden over week 7 en 8 van 2018. Voor het opmaken van deze factuur is van 
belang dat de debiteur een inkooporder toestuurt. Dit heeft zij inmiddels gedaan. 
Voornoemde debiteur zal dan ook spoedig alsnog een factuur ontvangen. Dit 
factuurbedrag dient nog te worden opgeteld bij het hiervoor genoemde bedrag aan 
openstaande debiteurenvorderingen.

Rekening-courantverhouding:
Voorts blijkt uit de administratie van de gefailleerde vennootschap dat zij een rekening-
courantverhouding heeft met haar moedermaatschappij, Karlo Blom Holding B.V., en 
haar middellijk bestuurder, de heer Blom.

Uit hoofde van bovengenoemde rekening-courantverhouding dient Karlo Blom Holding 
B.V. aan de gefailleerde vennootschap per 31 december 2017 een bedrag te voldoen 
van 
€ 217.784,96. Op zijn beurt is de middellijk bestuurder, uit hoofde van de rekening-
courantverhouding, per 31 december 2017 aan de gefailleerde vennootschap een 
bedrag verschuldigd van in totaal € 158.487,93. 

Ik ben inmiddels met de middellijk bestuurder in gesprek over de wijze waarop 
bovengenoemde rekening-courantvorderingen (deels) kunnen worden voldaan.

4.2 Opbrengst

Verslag 1:
€ 17.577,28
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4.3 Boedelbijdrage

Verslag 1:
De gefailleerde vennootschap heeft bij de Rabobank een krediet in rekening-courant 
afgesloten (zie ook punt 5.1 van dit verslag). In het kader van dit krediet in rekening-
courant heeft de Rabobank zekerheden gesteld. Het betreft hier onder andere een (stil) 
pandrecht op de debiteurenvorderingen. 

Met de Rabobank heb ik afgesproken dat ik voor en namens haar zal overgaan tot het 
incasseren van de debiteurenvorderingen, zulks overeenkomstig een boedelbijdrage 
conform de separatistenregeling. Hierbij is er dan wel vanuit gegaan dat er ter zake van 
de debiteuren geen procedure aanhangig gemaakt hoeft te worden. Indien dit wel het 
geval mocht zijn, zullen er met de Rabobank nieuwe afspraken gemaakt moeten worden 
over een door haar te betalen boedelbijdrage.

4.4 Werkzaamheden

Verslag 1:
- verder gaan met het incasseren van de debiteurenvorderingen;
- aan één debiteur nog een factuur sturen voor de door de gefailleerde vennootschap 
verrichte werkzaamheden over week 7 en 8 van 2018.
- trachten de rekening-courantvorderingen op Karlo Blom Holding B.V. en de heer Blom 
geïncasseerd te krijgen.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Verslag 1:
In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de gefailleerde 
vennootschap gebruik van een krediet in rekening-courant bij de Rabobank. Uit hoofde 
van dit krediet heeft de Rabobank een vordering op de gefailleerde vennootschap van in 
totaal € 34.936,84. De Rabobank zal voor dit bedrag worden opgenomen op de lijst van 
voorlopig erkende concurrente crediteuren.

5.2 Leasecontracten

Verslag 1:
In de afgelopen verslagperiode is het mij gebleken dat de gefailleerde vennootschap 
diverse leasecontracten heeft afgesloten ter zake van leaseauto's. Met betrekking tot 
vier leaseauto's is er sprake van financial lease. De andere auto's waren geleased op 
basis van operational lease. 

Met uitzondering van één leaseauto zijn alle leaseauto's in de afgelopen verslagperiode 
ingeleverd. De leasemaatschappijen hebben mij, voor zover het gaat om financial lease, 
bericht dat zij de leaseauto zullen gaan verkopen en de verkoopopbrengst in mindering 
zullen brengen op de openstaande vordering. Gelet op de getaxeerde waarde van de 
leaseauto's en de hoogte van de vorderingen van de leasemaatschappijen, staat reeds 
nu alvast dat er met betrekking tot de verkoop van de verschillende leaseauto's geen 
baten voor de faillissementsboedel gerealiseerd zullen gaan worden. 
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5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1:
Zoals hiervoor onder punt 5.1 van dit verslag reeds bleek, heeft de gefailleerde 
vennootschap bij de Rabobank een krediet in rekening-courant afgesloten. In het kader 
van dit krediet in rekening-courant heeft de Rabobank zekerheden gesteld. Het betreft 
hier onder andere een (stil) pandrecht op de debiteurenvorderingen. Het is mij uit de 
stukken gebleken, dat het pandrecht van de Rabobank op een juiste wijze is gevestigd.

5.4 Separatistenpositie

***

5.5 Boedelbijdragen

Verslag 1:
Gelet op het namens haar gevestigde pandrecht heb ik met de Rabobank afgesproken 
dat ik voor en namens haar zal overgaan tot het incasseren van de 
debiteurenvorderingen, zulks overeenkomstig een boedelbijdrage conform de 
separatistenregeling. Hierbij is er dan wel vanuit gegaan dat er ter zake van de 
debiteuren geen procedure aanhangig gemaakt hoeft te worden. Indien dit wel het geval 
mocht zijn, zullen er met de Rabobank nieuwe afspraken gemaakt moeten worden over 
een door haar te betalen boedelbijdrage.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1:
Tot op heden hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben 
beroepen op een eigendomsvoorbehoud. Het is ook niet mijn verwachting dat dit 
alsnog zal gaan gebeuren.

5.7 Retentierechten

Verslag 1:
Er hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een 
retentierecht.

5.8 Reclamerechten

***

5.9 Werkzaamheden

Verslag 1:
- contact onderhouden met de leasemaatschappijen over de verkoop van de diverse 
leaseauto's.
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6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Verslag 1:
Gelet op het feit dat de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van 
het faillissement haar activiteiten reeds feitelijk had gestaakt, waren er onvoldoende 
mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

N.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Verslag 1:
Gelet op het feit dat de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van 
het faillissement haar activiteiten reeds feitelijk had gestaakt, waren er onvoldoende 
mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart. 

In het kader van het voorgaande merk ik nog op dat de middellijk bestuurder reeds voor 
de datum van het uitspreken van het faillissement heeft getracht een overname te 
realiseren. De gesprekken hieromtrent zijn uiteindelijk op niets uitgelopen.

6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

N.v.t.
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7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1:
De middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap, alsmede de boekhouder 
hebben mij de bij hen in bezit zijnde administratie ter hand gesteld. Het betreft hier 
onder andere de grootboekkaarten, de winst- en verliesrekening, de inkoop- en 
verkoopfacturen, alsmede de bankafschriften. Deze administratie zal in de komende 
verslagperiode door mij bestudeerd gaan worden.

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1:
Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is mij gebleken dat de 
jaarrekeningen over de periode 2009 t/m 2016 tijdig zijn gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

***

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Verslag 1:
De gefailleerde vennootschap is opgericht 20 februari 2009; een eventuele vordering ter 
zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 juni 2003, 
dan ook verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Verslag 1:
Naar eventuele feiten en/of omstandigheden die wijzen op mogelijk onbehoorlijk 
bestuur zal in de komende verslagperiode nader onderzoek worden gedaan.

7.6 Paulianeus handelen

Verslag 1:
Hiervan is mij tot op heden niet gebleken. In de komende verslagperiode zal ik het 
onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

7.7 Werkzaamheden

Verslag 1:
- de administratie bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen 
voortzetten.
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8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Verslag 1:
Er is nog geen sprake van boedelvorderingen. Er zijn wel twee latente 
boedelvorderingen, namelijk de huurpenningen vanaf de datum van het uitspreken van 
het faillissement tot en met de datum waarop de huurovereenkomst zal eindigen en de 
vordering van het UWV. Deze vorderingen staan op dit moment nog niet vast.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Verslag 1:
€ 128.761,--

8.3 Pref. vord. van het UWV

Verslag 1:
Het UWV heeft nog geen preferente vordering ter verificatie ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

***

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Verslag 1:
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Verslag 1:
€ 114.176,--

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1:
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Verslag 1:
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.
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9.2 Aard procedures

N.v.t.

9.3 Stand procedures

N.v.t.

9.4 Werkzaamheden

N.v.t.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1:
Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

Verslag 1:
- nader overleg voeren met de assurantietussenpersoon over het beëindigen van de 
verzekeringen;
- de verkoop van de inventaris afronden;
- verder gaan met het incasseren van de debiteurenvorderingen;
- aan één debiteur nog een factuur sturen voor de door de gefailleerde vennootschap 
verrichte werkzaamheden over week 7 en 8 van 2018.
- trachten de rekening-courantvorderingen op Karlo Blom Holding B.V. en de heer Blom 
geïncasseerd te krijgen;
- contact onderhouden met de leasemaatschappijen over de verkoop van de diverse 
leaseauto's;
- de administratie bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen 
voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

10.3 Indiening volgend verslag

Verslag 1:
Over drie maanden.

10.4 Werkzaamheden

Verslag 1:
Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar 
hetgeen ik hieromtrent onder "Plan van aanpak" heb gemeld.
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