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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

VeBlo Spoorwegveiligheid B.V. 12-07-2018 
 2

VeBlo Spoorwegveiligheid B.V. 12-07-2018 
 2

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

12-07-2018 
 2

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2012 € 577.963,00 € 25.366,00

2013 € 637.599,00 € 44.487,00 € 179.977,00

2014 € 946.576,00 € 54.458,00 € 274.566,00

2015 € 974.817,00 € 15.891,00 € 365.353,00

2016 € 1.466.171,00 € 27.633,00 € 432.825,00

Verslagnummer 3
Datum verslag 12-10-2018
Insolventienummer F.16/18/99
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000032222:F001
Datum uitspraak 06-03-2018

R-C mr. Neijt
Curator mr W. Ploeg



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

11 12-07-2018 
 2

Boedelsaldo
€ 9.072,31

12-07-2018 
 2

Boedelsaldo
€ 3.250,46

12-10-2018
 3

van
10-4-2018

t/m
12-7-2018

12-07-2018 
 2

van
13-7-2018

t/m
12-10-2018

12-10-2018
 3

Verslagperiode Bestede uren

2 23,10 uur

3 8,20 uur

totaal 31,30 uur

1. Inventarisatie

Zie verslag 1. 12-07-2018 
 2



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Zie verslag 1. 12-07-2018 
 2

Met betrekking tot de verzekeringen van de gefailleerde vennootschap verw ijs 
ik allereerst naar hetgeen ik hieromtrent in het eerste verslag heb gemeld. Ter 
aanvulling hierop geldt het navolgende.

Zoals ik in het eerste verslag heb gemeld, heeft de gefailleerde vennootschap, 
in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, een aantal 
verzekeringen afgesloten. In overleg met de assurantietussenpersoon zijn 
deze verzekeringen in de afgelopen verslagperiode beëindigd. Vanwege een 
achterstand in de betaling van de verschuldigde premie is er, zo heeft de 
assurantietussenpersoon mij bericht, geen recht op premierestitutie.

12-07-2018 
 2

De gefailleerde vennootschap huurde, zoals ik in het eerste verslag reeds heb 
gemeld, een bedrijfspand te Veenendaal. Na daartoe verkregen machtiging 
door de rechter-commissaris is de huurovereenkomst met betrekking tot dit 
bedrijfspand, per aangetekende brief, door mij opgezegd per 7 juni 2018.

In het kader van de verkoop van de inventaris (zie ook punt 3.3 van dit 
verslag) is met de verhuurder afgesproken, dat de huurovereenkomst met 
wederzijds goedvinden zal worden beëindigd per 1 april 2018. Het 
bedrijfspand is inmiddels dan ook aan de verhuurder opgeleverd.

De verhuurder heeft zijn vordering op de gefailleerde vennootschap nog niet 
ter verificatie ingediend. Ik zal hem verzoeken hier alsnog spoedig toe over te 
gaan.

12-07-2018 
 2

In de afgelopen verslagperiode heeft de verhuurder van het bedrijfspand te 
Veenendaal zijn vordering (boedel en concurrent) op de gefailleerde 
vennootschap ter verificatie ingediend. De boedelvordering van de 
verhuurder bedraagt € 867,52. De concurrente vordering bedraagt € 
1.492,04. De verhuurder is voor voornoemde bedragen op de 
crediteurenlijsten opgenomen.

12-10-2018
 3

Zie verslag 1. 12-07-2018 
 2



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden
11

12-07-2018 
 2

Personeelsleden
11

12-07-2018 
 2

Datum Aantal Toelichting

7-3-2018 11

totaal 11

Zie verslag 1. 12-07-2018 
 2

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

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

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 12-07-2018 
 2

N.v.t. 12-07-2018 
 2



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Inventaris (o.a. bureaus, bureaustoelen,
archiefkasten en computers)

€ 1.512,50 € 0,00

totaal € 1.512,50 € 0,00

In de afgelopen verslagperiode heb ik met diverse partijen gesproken over een 
overname van de inventaris van de gefailleerde vennootschap. Na daartoe 
verkregen toestemming door de rechter-commissaris is deze inventaris 
uiteindelijk voor € 1.250,--, excl. btw onderhands verkocht aan de verhuurder 
van het bedrijfspand te Veenendaal.

De verhuurder heeft de koopprijs van de inventaris in de afgelopen 
verslagperiode voldaan, zulks door een betaling op de faillissementsrekening. 
Hiermee is aan mijn werkzaamheden ter zake van de inventaris van de 
gefailleerde vennootschap een einde gekomen.

12-07-2018 
 2

Zie verslag 1. 12-07-2018 
 2

Gelet op hetgeen ik hiervoor onder punt 3.3 heb gesteld, zijn er ter zake van 
de inventaris geen verdere werkzaamheden meer door mij te verrichten.

12-07-2018 
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Door mij zijn geen voorraden aangetroffen.

Op de datum van het uitspreken van het
faillissement was er geen sprake van
onderhanden werk.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 12-07-2018 
 2

N.v.t. 12-07-2018 
 2



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Hiervan is geen sprake.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 12-07-2018 
 2

N.v.t. 12-07-2018 
 2

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Debiteurenvorderingen € 38.942,15 € 17.577,28 € 1.757,73

Rekening-courantvorderingen € 376.272,89 € 0,00

totaal € 415.215,04 € 17.577,28 € 1.757,73

Debiteurenvorderingen:
Met betrekking tot de debiteuren verw ijs ik allereerst naar hetgeen ik 
hieromtrent in het eerste verslag heb gemeld. Ter aanvulling hierop merk ik het 
navolgende op.

In het eerste verslag heb ik gemeld, dat één debiteur nog een factuur moet 
ontvangen voor de werkzaamheden die de gefailleerde vennootschap voor 
haar heeft verricht in week 7 en 8 van 2018. In de afgelopen verslagperiode 
heeft deze debiteur voornoemde factuur ontvangen. Het factuurbedrag 
bedraagt in totaal € 16.576,--, btw verlegd.

Ondanks verzoeken daartoe heeft de debiteur bovengenoemde factuur nog 
niet voldaan. Ter onderbouwing van haar weigerachtige houding heeft de 
debiteur zich beroepen op verrekening. Ik heb de debiteur verzocht om haar 
stelling hieromtrent met nadere bewijsstukken te onderbouwen. Ik ben thans 
nog in afwachting van deze nadere bewijsstukken. Zodra ik voornoemde 
stukken heb mogen ontvangen, zal ik verder corresponderen met de debiteur 
over de betaling van de openstaande factuur over week 7 en 8 van 2018.

Rekening-courantvorderingen:
In het eerste verslag heb ik gemeld dat de gefailleerde vennootschap, uit 

12-07-2018 
 2



4.2 Werkzaamheden debiteuren

hoofde van een rekening-courantverhouding, een vordering heeft op haar 
moedermaatschappij, Karlo Blom Holding B.V., en haar middellijk bestuurder, de 
heer Blom.

Uit de informatie van de belastingdienst blijkt dat de heer Blom geen 
verhaalsmogelijkheden biedt. Gelet hierop laat het zich aanzien dat de 
rekening-courantvordering op de heer Blom als oninbaar moet worden 
beschouwd.

Karlo Blom Holding B.V. is financieel ook niet in staat om haar schuld uit hoofde 
van de rekening-courantverhouding aan de gefailleerde vennootschap te 
voldoen. Gelet hierop heb ik met de heer Blom afgesproken, dat het 
faillissement van Karlo Blom Holding B.V. zal worden aangevraagd. De heer 
Blom heeft aangegeven bereid te zijn om hieraan zijn medewerking te 
verlenen. Het faillissement van Karlo Blom Holding B.V. zal dan ook spoedig 
worden aangevraagd bij de rechtbank.

Debiteurenvordering:
Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, ben ik met één debiteur in gesprek 
over de openstaande vordering. In de afgelopen verslagperiode heeft deze 
debiteur het door haar ingenomen standpunt, inhoudende dat er een 
verrekening moet plaatsvinden, met nadere bewijsstukken onderbouwd. Na 
het bestuderen van deze bewijsstukken heb ik aanleiding gezien om ter zake 
van het door de debiteur ingenomen standpunten nadere vragen te gaan 
stellen aan een factoringmaatschappij. De informatie van de 
factoringmaatschappij zal bepalend zijn voor het antwoord op de vraag of er 
van voornoemde debiteur nog enige betaling valt te verwachten. 

Ik ga er vooralsnog vanuit dat omtrent het voorgaande in de komende 
verslagperiode meer duidelijkheid zal komen.

Rekening-courantvordering:
In het vorige verslag heb ik gemeld dat de gefailleerde vennootschap uit 
hoofde van een rekening-courantverhouding een vordering heeft op haar 
moedermaatschappij, Karlo Blom Holding B.V. Gelet op deze vordering, 
alsmede gelet op de financiële situatie van Karlo Blom Holding B.V. is een 
faillissement van deze vennootschap onafwendbaar.

Inmiddels beschik ik over alle benodigde stukken om het faillissement van 
Karlo Blom Holding B.V. aan te vragen. Deze stukken zullen spoedig aan de 
rechtbank worden toegestuurd, zulks om ervoor te zorgen dat op korte 
termijn ook daadwerkelijk het faillissement van Karlo Blom Holding B.V. wordt 
uitgesproken.

Vordering op voormalige werknemer: 
Uit de administratie is mij in de afgelopen verslagperiode gebleken dat de 
gefailleerde vennootschap mogelijk nog een vordering van € 10.000,-- heeft 
op een voormalige werknemer. In de komende verslagperiode zal ik nader 
onderzoek doen naar deze mogelijke vordering op voornoemde werknemer.

12-10-2018
 3



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

- trachten de openstaande debiteurenvorderingen te incasseren;
- erop toezien dat het faillissement van Karlo Blom Holding B.V. wordt 
aangevraagd.

12-07-2018 
 2

- verder gaan met het trachten te incasseren van de vordering op een 
debiteur;
- aan de rechtbank de benodigde stukken toesturen voor het aanvragen van 
het faillissement van Karlo Blom Holding B.V.;
- nader onderzoek doen naar de mogelijke vordering op een voormalige 
werknemer.

12-10-2018
 3

5. Bank/Zekerheden

€ 19.998,85

De Rabobank heeft, zoals ik in het eerste verslag heb gemeld, uit hoofde van 
een krediet in rekening-courant een vordering op de gefailleerde 
vennootschap. Vanwege geïncasseerde debiteurenvorderingen heb ik, gelet 
op het pandrecht van de Rabobank op voornoemde vorderingen, in de 
afgelopen verslagperiode een bedrag van € 10.000,-- overgemaakt naar de 
Rabobank. Dit bedrag heb ik mindering gebracht op de vordering, die de 
Rabobank ter verificatie heeft ingediend.

12-07-2018 
 2

€ 14.179,30

In de afgelopen verslagperiode heb ik, vanwege een reeds eerder 
geïncasseerde debiteurenvordering, nog een betaling aan de Rabobank 
gedaan. Dit vanwege haar pandrecht op de debiteurenvorderingen. Het 
bedrag dat aan de Rabobank is betaald, betreft € 5.819,55. Dit bedrag strekt 
vanzelfsprekend in mindering op de eerder door de Rabobank ter verificatie 
ingediende vordering. Deze vordering bedraagt thans nog € 14.179,30.

12-10-2018
 3



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de 
gefailleerde vennootschap gebruik van diverse leaseauto's. Deze auto's zijn 
inmiddels allemaal ingeleverd bij de leasemaatschappijen. Met uitzondering 
van één leasemaatschappij hebben alle andere leasemaatschappijen hun 
vordering op de gefailleerde vennootschap inmiddels ter verificatie ingediend. 
Het is mijn verwachting dat de vordering van de laatste leasemaatschappij in 
de komende verslagperiode ter verificatie zal worden ingediend.

Voor wat betreft de leasecontracten verw ijs ik voor het overige naar hetgeen 
ik hieromtrent in het eerste verslag heb gemeld.

12-07-2018 
 2

In de afgelopen verslagperiode heeft ook de laatste leasemaatschappij haar 
vordering op de gefailleerde vennootschap ter verificatie ingediend. Het 
betreft hier een vordering van in totaal € 22.206,--. De leasemaatschappij is 
voor dit bedrag opgenomen op de crediteurenlijst.

12-10-2018
 3

Zie verslag 1. 12-07-2018 
 2

*** 12-07-2018 
 2

Zie verslag 1. 12-07-2018 
 2

Zie verslag 1. 12-07-2018 
 2

*** 12-07-2018 
 2

€ 1.757,73

Zie verslag 1.

12-07-2018 
 2



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

- de vordering van één van de leasemaatschappijen afwachten. 12-07-2018 
 2

Met betrekking tot de hiervoor genoemde punten zijn geen verdere 
werkzaamheden meer door mij te verrichten.

12-10-2018
 3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Zie verslag 1. 12-07-2018 
 2

N.v.t. 12-07-2018 
 2

N.v.t. 12-07-2018 
 2

Doorstarten onderneming

Zie verslag 1. 12-07-2018 
 2

N.v.t. 12-07-2018 
 2

€ 0,00

N.v.t.

12-07-2018 
 2



6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

€ 0,00 12-07-2018 
 2

N.v.t. 12-07-2018 
 2

7. Rechtmatigheid

In de afgelopen verslagperiode heb ik de administratie van de gefailleerde 
vennootschap bestudeerd. Deze bestudering heeft bij mij een aantal vragen 
opgeroepen, die ik in de afgelopen verslagperiode aan de middellijk bestuurder 
heb voorgelegd. Deze middellijk bestuurder heeft mijn vragen over de 
administratie, op één vraag na, inmiddels naar tevredenheid beantwoord. Ik 
zal de middellijk bestuurder verzoeken om ook mijn laatste vraag te 
beantwoorden.

Het is mij wel gebleken dat de administratie behoorlijk is bijgehouden. Ik ben 
dan ook van mening dat er is voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 
BW.

12-07-2018 
 2

De middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft in de 
afgelopen verslagperiode mijn laatste vraag over de administratie 
beantwoord. Dit heeft bij mij geen nieuwe vragen opgeleverd.

12-10-2018
 3

Zie verslag 1. 12-07-2018 
 2

*** 12-07-2018 
 2

Zie verslag 1. 12-07-2018 
 2



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

Na het bestuderen van de administratie is het mij gebleken dat er sprake is 
geweest van een onbehoorlijke taakvervulling. Deze onbehoorlijke 
taakvervulling bestaat eruit dat de middellijk bestuurder, zonder rechtsgrond 
daartoe, zodanig veel gelden aan de gefailleerde vennootschap heeft 
onttrokken, dat deze vennootschap als gevolg daarvan niet meer in staat was 
om aan haar verplichtingen te voldaan. Vanwege het ontbreken van 
verhaalsmogelijkheden bij de moedermaatschappij en de middellijk bestuurder 
acht ik het (vooralsnog) weinig zinvol om ter zake van de onbehoorlijke 
taakvervulling een procedure aanhangig te maken. Wel zal ik, vanwege de 
onttrekking van gelden ,een melding van faillissementsfraude gaan doen.

12-07-2018 
 2

7.6 Paulianeus handelen
Ja

De hiervoor onder punt 7.5 genoemde onttrekkingen aan het vermogen van de 
gefailleerde vennootschap laten zich naar mijn mening ook kwalificeren als 
paulianeus handelen. Vanwege het ontbreken van verhaalsmogelijkheden is 
het echter ook weinig zinvol om ter zake van deze paulianeuze handelingen 
verdere rechtsmaatregelen te treffen.

12-07-2018 
 2

Voor wat betreft de rechtmatigheid verw ijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb 
gesteld.

12-07-2018 
 2

Ter aanvulling op hetgeen ik ter zake van de rechtmatigheid in het vorige 
verslag heb gemeld, merk ik nog op dat ik, vanwege de onttrekking van 
gelden, een melding van faillissementsfraude heb gedaan.

12-10-2018
 3

- de middellijk bestuurder verzoeken om ook mijn laatste vraag over de 
administratie te beantwoorden;
- een melding doen van faillissementsfraude.

12-07-2018 
 2

- de verdere behandeling van de door mij gedane melding van 
faillissementsfraude afwachten.

12-10-2018
 3

8. Crediteuren

€ 0,00 12-07-2018 



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Er is nog geen sprake van boedelvorderingen.  2

€ 867,52

Het betreft hier de boedelvordering van de verhuurder.

12-10-2018
 3

€ 251.359,00 12-07-2018 
 2

€ 251.614,00 12-10-2018
 3

€ 0,00

Het UWV heeft nog geen vordering ter verificatie ingediend.

12-07-2018 
 2

€ 0,00 12-07-2018 
 2

14 12-07-2018 
 2

16 12-10-2018
 3

€ 177.711,84 12-07-2018 
 2

€ 195.590,33 12-10-2018
 3

Nog niet bekend. 12-07-2018 
 2

Hoewel de daadwerkelijke w ijze van afw ikkeling van het faillissement nog 
niet bekend is, staat nu al wel vast dat er te zijner tijd aan de concurrente 
crediteuren geen enkele uitkering kan worden gedaan.

12-10-2018
 3



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren. 12-07-2018 
 2

Op basis van de bij mij bekende informatie is het thans zo, dat alle 
crediteuren hun vordering ter verificatie hebben ingediend. Met betrekking tot 
de crediteuren zijn vooralsnog dan ook geen verdere werkzaamheden door 
mij te verrichten. Dit zal pas weer het geval zijn, zodra er wordt begonnen 
met de afw ikkeling van het faillissement.

12-10-2018
 3

9. Procedures

N.v.t. 12-07-2018 
 2

N.v.t. 12-07-2018 
 2

N.v.t. 12-07-2018 
 2

N.v.t. 12-07-2018 
 2



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

- trachten de openstaande debiteurenvorderingen te incasseren;
- erop toezien dat het faillissement van Karlo Blom Holding B.V. wordt 
aangevraagd;
- de vordering van één van de leasemaatschappijen afwachten;
- de middellijk bestuurder verzoeken om ook mijn laatste vraag over de 
administratie te beantwoorden;
- een melding doen van faillissementsfraude;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

12-07-2018 
 2

- verder gaan met het trachten te incasseren van de vordering op een 
debiteur;
- aan de rechtbank de benodigde stukken toesturen voor het aanvragen van 
het faillissement van Karlo Blom Holding B.V.;
- nader onderzoek doen naar de mogelijke vordering op een voormalige 
werknemer.

12-10-2018
 3

Nog niet bekend. 12-07-2018 
 2

12-1-2019 12-10-2018 
 3

Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verw ijs ik naar 
hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

12-07-2018 
 2

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verw ijs ik 
naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

12-10-2018
 3

Bijlagen
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